
 

Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/5/21  

Rady Miejskiej w Nowej Słupi   
z dnia 28 stycznia 2021 r. 

POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

DEKLARACJA  

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
Podstawa prawna: 

 

Składający: 

 

 

 

Miejsce składania: 

 

Organ właściwy do złożenia deklaracji: 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1439  

z późn. zm.) 

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek 

organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających 

nieruchomością. 

 

Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi, ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia, ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (odpowiednie zaznaczyć znakiem  X - ) 
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 pierwsza deklaracja -       ……………………………. (data powstania obowiązku) 

 kolejna (nowa) deklaracja -          ……………………………. (data zaistnienia zmian) 

 korekta deklaracji złożonej w dniu ……………….. - ………………………… (okres którego dotyczy korekta)            

 wygaśnięcie obowiązku - ……………………………. (data wygaśnięcia) 

 

Uzasadnienie zamiany danych zawartych w deklaracji: ………………………………………………………………………… 

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

B.1. Podmiot zobowiązany do złożenia deklaracji (odpowiednie zaznaczyć znakiem  X - ) 

 Właściciel nieruchomości      Współwłaściciel      Najemca      Dzierżawca      Użytkownik 

 Zarządca nieruchomości      Inny: ………………………………………… 

B.2. Dane identyfikacyjne podmiotu zobowiązanego do złożenia deklaracji (odpowiednie zaznaczyć znakiem  X - ) 

 Osoba fizyczna      Osoba prawna      Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 

Nazwisko i imię / pełna nazwa 

 

 

Numer PESEL  Numer NIP lub REGON 
(wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe) 

 

C. ADRES ZAMIESZKANIA/ZAMELDOWANIA/ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ*  

- *niepotrzebne skreślić 
Kraj Województwo Powiat 

 

 

  

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu 

 
 

   

Miejscowość Kod pocztowy Poczta 

  

 

 

Nr telefonu (opcjonalnie) Adres e-mail (opcjonalnie) 

 

 

 

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY 

Kraj Województwo Powiat 

Polska świętokrzyskie kielecki 

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu 

Nowa Słupia 
 

 

  

Miejscowość Kod pocztowy Poczta 

 
 

26-006 Nowa Słupia 

E. DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH BUDYNKAMI MIESZKALNYMI 

JEDNORODZINNYMI 

E.1. Liczba osób zamieszkujących na nieruchomość, na której powstają odpady (nieruchomość wskazana w części D) 

Na terenie nieruchomości wskazanej w części D (adres nieruchomości, na której powstają odpady) niniejszej deklaracji 

zamieszkuje: ……………. – podać ilość osób zamieszkujących nieruchomość. 

E.2. Obliczenie wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – bez zwolnienia 

 

iloczyn osób zamieszkujących nieruchomość i stawki opłaty – bez zwolnienia 

 
……………….. x 14,10 zł/miesięcznie = …………….……… zł/miesięcznie 

liczba osób zamieszkujących  

nieruchomość z pkt E.1. 
 stawka opłaty  miesięczna wysokość opłaty bez zwolnienia w zł 

 



 

Pouczenie: 

1) Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.  

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1427 z późn. zm.). 

2) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia deklarację o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub 

powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 

3) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub 

określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany 

złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.  

4) Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania kwartalnie z góry za I kwartał roku do 15 marca,  

za II kwartał roku do 15 maja, za III kwartał roku do 15 września, za IV kwartał roku do 15 listopada na rachunek bankowy Urzędu Miasta  

i Gminy w Nowej Słupi, w Kasie Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi lub u inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

5) Wypełnioną i podpisaną deklarację należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi,  ul. Rynek 15, przez platformę  

e-PUAP Urzędu Miasta i  Gminy w Nowej Słupi lub przesłać pocztą na wyżej wskazany adres. 

6) Wysokość częściowego zwolnieniem z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych 

budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym – 

0,20 zł/miesięcznie od osoby. 

 

 

 

E.3.  Informacja dotycząca posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów 

stanowiących odpady komunalne 

Informuję, że bioodpady stanowiące odpady komunalne powstałe na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej 

deklaracji będą poddawane procesowi kompostowania w kompostowniku przydomowym, a uzyskany w wyniku tego procesu 

kompost będzie ponownie wykorzystany na nieruchomości:  TAK   NIE (odpowiednie zaznaczyć znakiem  X - , należy 

wybrać jedną możliwość). 

E.4.  Obliczenie wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z częściowym 

zwolnieniem z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właścicieli nieruchomości zabudowanych 

budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady, stanowiące odpady komunalne  

w kompostowniku przydomowym (wypełnia się jeżeli zaznaczono odpowiedź TAK w pkt E.3. dotyczącym informacji  

o posiadaniu kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne) 

 

iloczyn osób zamieszkujących nieruchomość i stawki częściowego zwolnienia 

 

……………….. x 13,90 zł/miesięcznie = …………….……… zł/miesięcznie 

liczba osób zamieszkujących  

nieruchomość z pkt E.1. 
 

stawka opłaty po 

częściowym zwolnieniu 
 

miesięczna wysokość  opłaty 

po odliczeniu częściowego zwolnienia w zł 
 

F. DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH BUDYNKAMI WIELOLOKALOWYMI 

(Wspólnoty Mieszkaniowe Nieruchomości, Spółdzielnie Mieszkaniowe i inne) 

F.1.  Liczba osób zamieszkujących na nieruchomości, na której powstają odpady (nieruchomość wskazana w części D) 

Na terenie nieruchomości wskazanej w części D (adres nieruchomości, na której powstają odpady) niniejszej deklaracji 

zamieszkuje: …….. (podać ilość osób zamieszkujących nieruchomość), w: ……. (podać ilość zamieszkałych lokali). 

F.2. Obliczenie wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 

iloczyn osób zamieszkujących nieruchomość i stawki opłaty 

 
……………….. x 14,10 zł/miesięcznie = …………….……… zł/miesięcznie 

liczba osób zamieszkujących  

nieruchomość z pkt F.1. 
 stawka opłaty  miesięczna wysokość opłaty w zł 

 

E. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Data wypełnienia deklaracji 

Imię Nazwisko 

 

 

………………………… 

 

 

………………………… 

Podpis (pieczęć) składającego deklarację - w tym upoważnionego pełnomocnika 

 

 

………………………… 

 

 

……………………………… 

F. ADNOTACJE ORGANU 

 

 

 

 



 

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 6n ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 z późn. zm.) 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia, jako organ podatkowy, działający przy 

pomocy Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi, z siedzibą mieszczącą się pod adresem: Nowa Słupia, ul. Rynek 15, 26-006 Nowa 

Słupia, tel. /41/ 31-78-700 – zwany dalej „Administratorem”. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan się kontaktować, we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych, za pośrednictwem adresu email: iod@nowaslupia.pl lub pisemnie, kierując 

korespondencję na adres Administratora podany w pkt 1. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w zakresie opłat 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi unormowanego w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach, ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r., Ordynacja podatkowa i ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a także, w przypadku danych nie wymaganych przez powyższe 

przepisy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO – Pani/Pana zgody. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego w ust. 3 bądź do momentu 

odwołania zgody, gdy Pani/Pana dane są przetwarzane na tej podstawie, a następnie przez okresy przechowywania określone przez 

ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach akty wykonawcze do tej ustawy lub przez inne przepisy 

prawa, w szczególności prawa podatkowego. 

5. W Pani/Pana przypadku dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, jak również profilowaniu. 

6. Pani/Pana dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, 

Liechtenstein i Islandię). 

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa: 

1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do otrzymania kopii danych podlegających przetwarzaniu; 

2) prawo żądania sprostowania danych osobowych które są nieprawidłowe, a także prawo żądania uzupełnienia niekompletnych 

danych osobowych; 

3) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności: 

a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 

b) cofnęła (-nął) Pani/Pan zgodę, na której opiera się przetwarzanie danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, 

c) wniosła (-ósł) Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania danych i nie występują nadrzędne 

prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub wniosła (-ósł) Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec 

przetwarzania, 

d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, 

e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub 

prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator,  

f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o którym mowa w art. 8 ust. 

1 RODO, 

- chyba, że zachodzą okoliczności wskazane w art. 17 ust. 3 RODO, kiedy prawo do usunięcia danych nie ma zastosowania. 

4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w następujących przypadkach: 

a) gdy kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić 

prawidłowość tych danych, 

b) jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian 

ograniczenia ich wykorzystania, 

c) Administrator nie potrzebuje już danych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia 

lub obrony roszczeń, 

d) Jeżeli wniosła/wniósł Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy 

prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu; 

5) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy spełnione są przesłanki wskazane w art. 21 RODO; 

6) prawo do przenoszenia danych, przetwarzanych na podstawie zgody, w przypadku gdy ich przetwarzanie odbywa się w sposób 

zautomatyzowany; 

7) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

(RODO). 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych skutkować będzie wydaniem przez 

Administratora decyzji, na zasadach określonych w art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach. W pozostałym zakresie, podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny. 

9. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych 

osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

mailto:iod@nowaslupia.pl

