
DEKLARACJA 
O WYSOKOSCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

- domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 

wykorzystywane jedynie przez cześć roku 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r., poz. 2010) 

Miejsce składania: Wójt Gminy Miedziana Góra, ul. Urzędnicza 18, 26-085 Miedziana Góra 

Termin składania: 

 w terminie 14 dni od powstania na danej nieruchomości odpadów, 

 w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację do Wójta Gminy 

w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana. 

1. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI1) (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□ pierwsza deklaracja, data zamieszkania pierwszego mieszkańca:  …………………………………………………………… 

□ nowa deklaracja (zmiana danych zawartych w poprzedniej deklaracji), data zaistnienia zmiany …………………………… 

□ korekta błędnych danych zawartych w poprzedniej deklaracji 

2. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□ właściciel     □ współwłaściciel     □ użytkownik    □ inna forma władania ……………………………………………… 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

PESEL: ………………………………… Telefon kontaktowy……………………. Adres e-mail:………………………………… 

3. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB WYKORZYSTYWANEJ 

NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE, WYKORZYSTYWANEJ JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU 

 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(miejscowość, ulica, nr domu/lokalu) 

4. OBLICZENIE ROCZNEJ RYCZAŁTOWEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

Ryczałtowa roczna stawka opłaty od jednego domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej 

na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku2) ………………. 
(wpisać kwotę w zł) 

Liczba domków letniskowych znajdujących się na nieruchomości 
………………. 

Wysokość rocznej ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

(iloczyn ilości domków letniskowych i stawki opłaty uchwalonej przez Radę Gminy Miedziana Góra) 
………………. 
(wpisać kwotę w zł) 

5. UZASADNIENIE KOREKTY DEKLARACJI / PRZYCZYNA ZŁOŻENIA NOWEJ DEKLARACJI 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. PODPIS SKŁADAJĄCEGO 

 

 

 

        ……………………………………                                                                      ………………………………………………………..  

                        data wypełnienia                                                                                                               czytelny podpis składającego deklarację 

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVIII/141/20 
Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 19 marca 2020r. 

 

 



8. ADNOTACJE ORGANU 

 

POUCZENIE: 

1. Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji                        

(Dz.U. z 2014 r., poz. 1619 ze zm.) niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. 

2. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, opłatę należy uiszczać kwartalnie z góry bez wezwania w terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września 

i 15 listopada do rąk inkasenta, gotówką w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na indywidualny rachunek bankowy w 

Banku Spółdzielczym Kielce Oddział w Kostomłotach Drugich utworzony dla każdego zobowiązanego, którego numer 

został przekazany w stosownej informacji (w tytule przelewu należy wskazać okres, którego dotyczy wpłata). Pierwszą 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w pierwszym z wymienionych powyżej terminie, 

następującym po dniu powstania obowiązku uiszczenia opłaty. W przypadku nieterminowej wpłaty zostaną naliczone i 

pobrane odsetki za zwłokę. 

3. Dane zawarte w deklaracji podlegają weryfikacji (m.in. na podstawie bazy meldunkowej, zużycia wody i innych 

dostępnych organowi danych). W przypadku, gdy dane zawarte w deklaracji będą budzić uzasadnione wątpliwości organu 

lub w przypadku nie złożenia deklaracji, Wójt zgodnie z art. 6o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku                       w 

gminach określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę 

dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę metody, a w przypadku ich braku - uzasadnione szacunki. 

OBJAŚNIENIA: 
1. Pole „pierwsza deklaracja” - należy zaznaczyć „x” w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie składał wcześniej 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, której dotyczy deklaracja.  

Pole „nowa deklaracja (zmiana danych zawartych w poprzedniej deklaracji)” -  należy zaznaczyć znakiem „x”                      

w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

Pole „korekta deklaracji” - należy zaznaczyć znakiem „x” w przypadku korygowania błędnie podanych danych                    

w złożonej wcześniej deklaracji.  

2. stawki ryczałtowej rocznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują 

się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, 

wykorzystywanych jedynie przez część roku, zostały określone w uchwale Rady Gminy Miedziana Góra w sprawie 

ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

 

KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH: 
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. Nr 119                                             

z  4 maja 2016 r., s.1, ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Miedziana Góra, z siedzibą mieszczącą się pod adresem: 

ul. Urzędnicza 18, 26-085 Miedziana Góra, tel. 41 303 16 01, e-mail sekretariat@miedziana-gora.pl – dalej zwany 

„Administratorem”. 

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

dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres 

Administratora, podany w pkt 1.  

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO - w celu wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na Administratorze na mocy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku      

w gminach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, ze zm.). 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego                                                                  

w pkt 3, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych przez ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 553 ze zm.), akty wykonawcze do tej ustawy oraz inne przepisy 

prawa. 

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: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) 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 przywołanej w pkt 3.  

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:sekretariat@miedziana-gora.pl

