
 
 

UCHWAŁA NR XXVII/154/2020 
RADY GMINY STANIN 

z dnia 24 listopada 2020 r. 

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
składanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1,  art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 t. j.) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 t. j.), Rada Gminy Stanin uchwala, 
co następuje : 

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej  
uchwały. 

2. Deklaracje, o której mowa w ust. 1 właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć do Wójta Gminy 
Stanin, Stanin 62, 21-422 Stanin . 

3. Deklaracje należy złożyć w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Stanin  osobiście, drogą 
pocztową lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej 
Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej www.epuap.gov.pl. 

4. Deklaracja przesłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 
5 września 2016r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1173) lub 
Profilem Zaufanym w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 346 ze zm.). 

5. Format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji w formacie XML 
określa dla nieruchomości niezamieszkałej  załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały . 

§ 2. 1. Deklarację właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w terminie 14 dni od dnia powstania na 
danej nieruchomości odpadów komunalnych. 

2. 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 obowiązany jest złożyć nową deklarację 
w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stanin . 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XIV/77/2019 Rady Gminy Stanin z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie 
określenia  wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez 
właścicieli nieruchomości niezamieszkałej, położonych na terenie Gminy Stanin  (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego 
poz. 7242). 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 3 grudnia 2020 r.

Poz. 6021

http://www.epuap.gov.pl/


§ 5. Uchwala podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi                
w życie   z dniem 1 stycznia 2021 r. 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Zofia Czubek 
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DEK/………………………………….. 
Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXVII/154/2020 
Rady Gminy Stanin  
z dnia 24 listopada 2020 r. 

 
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMISZKAŁYCH 
 

 
Podstawa prawna: 
Składający: 
Miejsce składania: 

Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2020, poz. 1439 t. j). 
Właściciele nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy Stanin.  
Urząd Gminy Stanin, Stanin 62, 21-422 Stanin   
 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 

WÓJT GMINY STANIN 
STANIN 62 
21-422 STANIN 

 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI  
1. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 
□  pierwsza deklaracja 1 (data powstania obowiązku)                  ___________ __________  
                                                                                                                                                     dzień,    miesiąc                rok    

□  nowa deklaracja2  (data zaistnienia zmiany )                              ___________ __________  
                                                                                                                                                      dzień,  miesiąc                rok    

□ korekta deklaracji 3 (miesiąc którego dotyczy korekta)              ___________ __________  
                                                                                                                                                      dzień,   miesiąc                rok    

□ ustanie obowiązku uiszczania opłaty4 (data ustania obowiązku)  __________ __________ 
                                                                                                                                                      dzień,     miesiąc              rok 

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ  
2. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat)     

□ Właściciel nieruchomości          □  Współwłaściciel       □ Zarządca nieruchomości  

□ Użytkownik wieczysty                □  Lokator, Najemca     □ Inny 
D.DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
D.1.DANE IDENTYFIKACYJNE / PEŁNA NAZWA FIRMY   

3.  

4. KRS 5. NIP 

6. REGON 7. Nr  telefonu  

D.2 ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
 (DLA KAZDEJ NIERUCHOMOŚCI NALEŻY ZŁOŻYĆ ODREBNĄ DEKLARACJĘ)5 

8. Kraj 9. Województwo 10. Powiat 

1. Gmina 12. Ulica 13. Nr domu 14.Nr lokalu 

5. Miejscowość 16. Kod pocztowy 17. Poczta 
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 D.3. ADRES ZAMIESZKANIA/ ADRES SIEDZIBY 
18. Kraj 19. Województwo 20. Powiat 

21. Gmina 22. Ulica 23. Nr domu 24. Nr lokalu 

25. Miejscowość 26. Kod pocztowy 27. Poczta      

D.4. ADRES DO KORESPONDENCJI – jeśli inny, niż adres nieruchomości z D.3.  
28. Kraj 29. Województwo 30. Powiat 

31. Gmina 32. Ulica 33. Nr domu 34. Nr lokalu 

35. Miejscowość 36. Kod pocztowy 37. Poczta 

 

E. OSOBY UPOWAŻNIONE DO REPREZENTOWANIA 
38. ______________________________________________________________________ 

___________________________ podstawa umocowania ___________________________ 

39. 

 ______________________________________________________________ 
___________________________ podstawa umocowania __________________________ 

F. OBLICZENIE STAWKI OPŁATY MIESIĘCZNEJ 6 
Pojemność 
pojemnika 

Rodzaj 
gromadzonych 

odpadów 
(frakcja 

odpadów) 

Stawka 
opłaty   

za pojemnik X 

Liczba   
pojemników 

= 

Wysokość 
miesięcznej 

opłaty 

40 41 42 X 43 = 44. 

45 46 47 X 48 = 49 

50 51 52 X 53 = 54 

55 56 57 X 58 = 59 

60 61 62 X 63 = 64 

65 66 67 X 68 = 69 

70 71 72 X 73 = 74 

75 76 77 X 78 = 79 

           Razem (suma kwot z poz. 44, 49 ,54, 59, 64, 69, 74, 79) 80 

 

G. PODPIS OSOBY SKŁADAJACEJ DEKLARACJĘ 
 

81. Data 82. Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska)  
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POUCZENIE 

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, na podstawie art. 
3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 
2020 r., poz. 1427 t. j.)  

 

H. ADNOTACJE URZĘDOWE 

 
Objaśnienia : 
W części B „OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI” należy zaznaczyć kwadrat: 
1„pierwsza deklaracja” w przypadku gdy właściciel nieruchomości składa deklarację po raz 
pierwszy, 
2 „nowa deklaracja” w przypadku gdy zmianie ulegną dane będące podstawą ustalenia wysokości 
należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
3 „korekta deklaracji” – w przypadku gdy właściciel nieruchomości stwierdzi błędy w złożonej 
przez 
siebie deklaracji 
4„ustanie obowiązku uiszczania opłaty” w przypadku gdy na danej nieruchomość nie będą 
wytwarzane odpady komunalne, 
. 
5. Jeśli właściciel/zarządca posiada więcej niż jedną nieruchomość składa oddzielne deklaracje dla 
każdej 
nieruchomości 
 
6. Kwotę opłaty oblicza i wpisuje składający deklarację. 
 
Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Stanin w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłatę należy uiszczać bez wezwania w 
terminach do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy na 
rachunek bankowy nr Bank Spółdzielczy w Łukowie Oddział w Staninie 52 9204 0001 26000101 
2000 0060 lub w kasie Urzędu Gminy Stanin . 
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I. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Stanin jest Wójt 
Gminy Stanin z siedziba Stanin 62, 21-422 Stanin . 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo się kontaktować z Inspektorem 
Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Stanin, e-mail: iod@stanin.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na 
    Administratorze wynikających z przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, ustawy 
z dnia z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy z dnia 14 
czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz przepisów wykonawczych do w/w 
aktów prawnych, art. 6 ust. 1 pkt. c  RODO 

4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której zostały zebrane, a 
po jej zakończeniu będą przechowywane zgodnie z kategorią obowiązującą w archiwizacji 
powyższych danych. 

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.  

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna 
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO z 
dnia 27 kwietnia 2016 r.   

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 
8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynikającym z art. 6m 

ust. 1 i 1b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach . 
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Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXVII/154/2020 
Rady Gminy Stanin  
z dnia 24 listopada 2020 r. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<!-- Created from PDF via Acrobat SaveAsXML --> 

<!-- Mapping Table version: 28-February-2003 --> 
<TaggedPDF-doc>  

<?xpacket begin='' id='W5M0MpCehiHzreSzNTczkc9d'?> 
<?xpacket begin="" id="W5M0MpCehiHzreSzNTczkc9d"?> 

- <x:xmpmeta x:xmptk="Adobe XMP Core 4.2.1-c041 52.342996, 2008/05/07-20:48:00 " 
xmlns:x="adobe:ns:meta/"> 

- <rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"> 

- <rdf:Description 

xmlns:xmp="http://ns.adobe.com/xap/1.0/" 

rdf:about=""> <xmp:ModifyDate>2020-11-

26T12:39:10+01:00</xmp:ModifyDate> 

<xmp:CreateDate>2020-11-

26T12:39:08+01:00</xmp:CreateDate> 

<xmp:MetadataDate>2020-11-26T12:39:10+01:00</xmp:MetadataDate> 

<xmp:CreatorTool>Acrobat PDFMaker 9.0 dla programu 
Word</xmp:CreatorTool> </rdf:Description> 

- <rdf:Description rdf:about="" xmlns:xmpMM="http://ns.adobe.com/xap/1.0/mm/">  
<xmpMM:DocumentID>uuid:0e875f7b-9ced-495f-8d95-

73e686e02f3f</xmpMM:DocumentID> 

<xmpMM:InstanceID>uuid:12be61fd-5653-447a-ba70-

d336c0b036e8</xmpMM:InstanceID> 

- <xmpMM:subject> 
- <rdf:Seq> 

<rdf:li>4</rdf:li> 

</rdf:Seq> 
</xmpMM:subject> 

</rdf:Description>  
- <rdf:Description rdf:about="" 

xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"> 

<dc:format>xml</dc:format> 

- <dc:title> 
- <rdf:Alt> 

<rdf:li xml:lang="x-default">POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL 

NIERUCHOMOŚCI, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE 

DRUKOWANYMI LITERAMI</rdf:li> 

</rdf:Alt> 
</dc:title> 

- <dc:creator> 

- <rdf:Seq> 
<rdf:li>afink</rdf:li> 

</rdf:Seq> 
</dc:creator> 

</rdf:Description>  
- <rdf:Description rdf:about="" 

xmlns:pdf="http://ns.adobe.com/pdf/1.3/"> 

<pdf:Producer>Adobe PDF Library 9.0</pdf:Producer> 

</rdf:Description>  
- <rdf:Description rdf:about="" 

xmlns:pdfx="http://ns.adobe.com/pdfx/1.3/"> 
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<pdfx:SourceModified>D:20201126113858</pdfx:Sourc

eModified> 

<pdfx:Company>Urząd Gminy Stanin</pdfx:Company> 

</rdf:Description> 
</rdf:RDF> 

</x:xmpmeta> 
<?xpacket end="w"?> 
<?xpacket end='r'?> 

- <Sect> 

<P>DEK/………………………………….. </P> 
<P>Załącznik Nr 1 </P> 
<P>do Uchwały Nr XXVII/154/2020 </P> 
<P>Rady Gminy Stanin </P> 

<P>z dnia 24 listopada 2020 r. </P> 
<P> </P>  
<P>DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 

ODPADAMI KOMUNALNYMI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI 
NIEZAMISZKAŁYCH </P> 

<P> </P> 
<P> </P> 

- <Table> 
- <TR> 

- <TD> 
<P>Podstawa prawna: </P> 
<P>Składający: </P> 
<P>Miejsce składania: </P> 

</TD> 

- <TD>  
<P>Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. 

U. z 2020, poz. 1439 t. j). </P>  
<P>Właściciele nieruchomości niezamieszkałych na terenie 

Gminy Stanin. </P> <P>Urząd Gminy Stanin, Stanin 62, 21-

422 Stanin </P> <P> </P> 

</TD>  
</TR> 

- <TR> 
- <TD> 

- <L> 
- <LI> 

<LBody>A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA 
DEKLARACJI </LBody> </LI> 

</L> 

- <Table> 
- <TR> 

- <TD> 
<P> </P> 

<P>WÓJT GMINY STANIN </P> 
<P>STANIN 62 </P> 
<P>21-422 STANIN </P> 

</TD> 
</TR> 

</Table> 
<P> </P> 

</TD> 
</TR> 

- <TR> 
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- <TD> 
- <L> 

- <LI> 
<LBody>B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA 

DEKLARACJI </LBody> </LI> 
</L> 

- <Table> 

- <TR> 
- <TD> 

- <L> 
- <LI> 

<LBody>1. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy 
kwadrat) </LBody> </LI> 

</L> 
<P> </P> 

<P>□ pierwsza deklaracja 1 (data powstania obowiązku) ___________ 

__________ </P>  
<P> dzień, miesiąc rok </P> 

<P>□ nowa deklaracja2 (data zaistnienia zmiany ) ___________ 
__________ </P> 
<P> dzień, miesiąc rok </P> 

<P>□ korekta deklaracji 3 (miesiąc którego dotyczy korekta) 
___________ __________ 

</P> 

<P> dzień, miesiąc rok </P> 
<P>□ ustanie obowiązku uiszczania opłaty4 (data ustania obowiązku) 
__________ 

__________ </P> 
<P> dzień, miesiąc rok </P> 

</TD> 
</TR> 

</Table> 

<P>C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ </P> 
- <Table> 

- <TR> 
- <TD> 

<P>2. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat) </P> 

<P>□ Właściciel nieruchomości □ Współwłaściciel □ Zarządca 
nieruchomości </P> <P>□ Użytkownik wieczysty □ Lokator, 
Najemca □ Inny </P> 

</TD> 
</TR> 

</Table> 
<P>D.DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ </P> 
<P>D.1.DANE IDENTYFIKACYJNE / PEŁNA NAZWA FIRMY </P> 

- <Table> 
- <TR> 

- <TD> 
<P>3. </P> 

</TD> 
</TR> 

- <TR> 
- <TD> 

<P>4. KRS </P> 

</TD>  
- <TD> 

<P>5. NIP </P> 

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 9 – Poz. 6021



</TD> 

</TR> 
- <TR> 

- <TD> 
<P>6. REGON </P> 

</TD> 
- <TD> 

<P>7. Nr telefonu </P> 

</TD> 
</TR> 

</Table>  
<P>D.2 ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY 

KOMUNALNE </P> <P> (DLA KAZDEJ NIERUCHOMOŚCI NALEŻY 

ZŁOŻYĆ ODREBNĄ DEKLARACJĘ)5 </P> 

- <Table> 
- <TR> 

- <TD> 
<P>8. Kraj </P> 

</TD> 
- <TD> 

<P>9. Województwo </P> 
</TD> 

- <TD> 

<P>10. Powiat </P> 
</TD> 

</TR> 
- <TR> 

- <TD> 
<P>1. Gmina </P> 

</TD> 

- <TD> 
<P>12. Ulica </P> 

</TD> 
- <TD> 

<P>13. Nr domu </P> 
</TD> 

- <TD> 
<P>14.Nr lokalu </P> 

</TD> 

</TR> 
- <TR> 

- <TD> 
<P>5. Miejscowość </P> 

</TD> 
- <TD> 

<P>16. Kod pocztowy </P> 

</TD> 
- <TD> 

<P>17. Poczta </P> 
</TD> 

</TR> 
</Table> 

<P> </P> 

</TD> 
</TR> 

</Table> 
- <Table> 
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- <TR> 
- <TD> 

<P> D.3. ADRES ZAMIESZKANIA/ ADRES SIEDZIBY </P> 

- <Table> 

- <TR> 
- <TD> 

<P>18. Kraj </P> 

</TD> 
- <TD> 

<P>19. Województwo </P> 
</TD> 

- <TD> 

<P>20. Powiat </P> 

</TD>  
</TR> 

- <TR> 
- <TD> 

<P>21. Gmina </P> 

</TD> 
- <TD> 

<P>22. Ulica </P> 
</TD> 

- <TD> 
<P>23. Nr domu </P> 

</TD> 

- <TD> 
<P>24. Nr lokalu </P> 

</TD> 
</TR> 

- <TR> 

- <TD> 
<P>25. Miejscowość </P> 

</TD> 
- <TD> 

<P>26. Kod pocztowy </P> 
</TD> 

- <TD> 
<P>27. Poczta </P> 

</TD> 
</TR> 

</Table> 

<P>D.4. ADRES DO KORESPONDENCJI – jeśli inny, niż adres nieruchomości z 

D.3. </P>  
- <Table> 

- <TR> 
- <TD> 

<P>28. Kraj </P> 
</TD> 

- <TD> 
<P>29. Województwo </P> 

</TD> 
- <TD> 

<P>30. Powiat </P> 
</TD> 

</TR> 

- <TR> 
- <TD> 
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<P>31. Gmina </P> 

</TD> 
- <TD> 

<P>32. Ulica </P> 
</TD> 

- <TD> 

<P>33. Nr domu </P> 
</TD> 

- <TD> 
<P>34. Nr lokalu </P> 

</TD> 
</TR> 

- <TR> 

- <TD> 
<P>35. Miejscowość </P> 

</TD> 
- <TD> 

<P>36. Kod pocztowy </P> 
</TD> 

- <TD> 
<P>37. Poczta </P> 

</TD> 

</TR> 
</Table> 

<P> </P> 
</TD> 

</TR> 
- <TR> 

- <TD> 

- <L>  
- <LI>  

<LBody>E. OSOBY UPOWAŻNIONE DO 
REPREZENTOWANIA </LBody> </LI> 

</L> 
- <Table> 

- <TR> 
- <TD> 

<P>38. 

________________________________________________________

______________  
</P> 

<P>___________________________ podstawa umocowania 
___________________________ </P> 

</TD> 
</TR> 

- <TR> 
- <TD> 

<P>39. </P> 
<P> 
___________________________________________________________
___ </P> 

<P>___________________________ podstawa umocowania 
__________________________ </P> 

</TD> 
</TR> 

</Table> 
- <L> 
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- <LI> 
<LBody>F. OBLICZENIE STAWKI OPŁATY 

MIESIĘCZNEJ 6 </LBody> </LI> 
</L> 

- <Table> 

- <TR> 
- <TD> 

<P>Pojemność pojemnika </P> 
</TD> 

- <TD> 
<P>Rodzaj gromadzonych odpadów (frakcja odpadów) </P> 

</TD> 
- <TD> 

<P>Stawka opłaty za pojemnik </P> 
</TD> 

- <TD> 

<P>X </P> 
</TD> 

- <TD> 
<P>Liczba pojemników </P> 

</TD> 
- <TD> 

<P>= </P> 
</TD> 

- <TD> 
<P>Wysokość miesięcznej opłaty </P> 

</TD> 
</TR> 

- <TR> 
- <TD> 

<P>40 </P> 
</TD> 

- <TD> 
<P>41 </P> 

</TD> 
- <TD> 

<P>42 </P> 
</TD> 

- <TD> 

<P>X </P> 
</TD> 

- <TD> 
<P>43 </P> 

</TD> 
- <TD> 

<P>= </P> 
</TD> 

<TD>  
<P>44. </P>  

</TD> 

</TR> 
- <TR> 

- <TD> 
<P>45 </P> 

</TD> 
- <TD> 

<P>46 </P> 
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</TD> 
- <TD> 

<P>47 </P> 
</TD> 

- <TD> 
<P>X </P> 

</TD> 

- <TD> 
<P>48 </P> 

</TD> 
- <TD> 

<P>= </P> 
</TD> 

- <TD> 
<P>49 </P> 

</TD> 
</TR> 

- <TR> 
- <TD> 

<P>50 </P> 

</TD> 
- <TD> 

<P>51 </P> 

</TD> 
- <TD> 

<P>52 </P> 
</TD> 

- <TD> 
<P>X </P> 

</TD> 

- <TD> 
<P>53 </P> 

</TD> 
- <TD> 

<P>= </P> 
</TD> 

- <TD> 

<P>54 </P> 
</TD> 

</TR> 

- <TR> 
- <TD> 

<P>55 </P> 

</TD> 
- <TD> 

<P>56 </P> 

</TD> 
- <TD> 

<P>57 </P> 
</TD> 

- <TD> 
<P>X </P> 

</TD> 

- <TD> 
<P>58 </P> 

</TD> 
- <TD> 
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<P>= </P> 

</TD> 
- <TD> 

<P>59 </P> 

</TD> 

</TR>  
- <TR> 

- <TD> 
<P>60 </P>  

</TD> 

- <TD> 
<P>61 </P>  

</TD> 

- <TD> 
<P>62 </P>  

</TD> 

- <TD> 
<P>X </P> 

</TD> 
- <TD> 

<P>63 </P>  
</TD> 

- <TD> 
<P>= </P> 

</TD> 
- <TD> 

<P>64 </P>  
</TD> 

</TR> 
- <TR> 

- <TD>  
<P>65 </P>  

</TD> 

- <TD>  
<P>66 </P>  

</TD> 

- <TD>  
<P>67 </P>  

</TD> 

- <TD> 
<P>X </P> 

</TD> 
- <TD> 

<P>68 </P>  
</TD> 

- <TD> 
<P>= </P> 

</TD> 
- <TD> 

<P>69 </P>  
</TD> 

</TR> 
- <TR> 

- <TD>  
<P>70 </P>  

</TD> 
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- <TD>  
<P>71 </P>  

</TD> 

- <TD> 

<P>72 </P>  
</TD> 

- <TD> 
<P>X </P> 

</TD> 
- <TD> 

<P>73 </P>  
</TD> 

- <TD> 
<P>= </P> 

</TD> 
- <TD> 

<P>74 </P>  
</TD> 

</TR> 
- <TR> 

- <TD> 

<P>75 </P>  
</TD> 

- <TD> 
<P>76 </P> 

</TD> 
- <TD> 

<P>77 </P> 
</TD> 

- <TD> 
<P>X </P> 

</TD> 

- <TD> 
<P>78 </P> 

</TD> 
- <TD> 

<P>= </P> 
</TD> 

- <TD> 
<P>79 </P> 

</TD> 
</TR> 

- <TR> 
- <TD>  

<P> Razem (suma kwot z poz. 44, 49 ,54, 59, 64, 69, 
74, 79) </P> </TD> 

- <TD> 

<P>80 </P> 
<P> </P> 

</TD> 
</TR> 

</Table> 
- <L> 

- <LI> 
<LBody>G. PODPIS OSOBY SKŁADAJACEJ 

DEKLARACJĘ </LBody> </LI> 
</L> 
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<P> </P> 

- <Table> 
- <TR> 

- <TD> 
<P>81. Data </P> 

</TD> 
- <TD> 

<P>82. Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska) </P> 

<P> </P> 
<P> </P> 

<P> </P> 
</TD> 

</TR> 

</Table> 
<P> </P> 

</TD> 
</TR> 

</Table> 
- <Table> 

- <TR> 
- <TD> 

<P> </P> 
<P>POUCZENIE </P>  
<P>Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, na 

podstawie art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r., poz. 1427 t. j.) </P> 

<P> </P> 

</TD> 
</TR> 

- <TR> 
- <TD> 

- <L> 
- <LI> 

<LBody>H. ADNOTACJE URZĘDOWE </LBody> 
</LI> 

</L> 

- <Table>  
- <TR> 

- <TD> 
<P> </P> 

<P> </P> 
<P> </P> 
<P> </P> 
<P> </P> 

<P> </P> 
<P> </P> 
<P> </P> 
<P> </P> 
<P> </P> 

<P> </P> 
</TD> 

</TR> 
</Table> 

<P> </P> 
<P>Objaśnienia : </P> 

<P>W części B „OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI” należy zaznaczyć 
kwadrat: </P>  
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<P>1„pierwsza deklaracja” w przypadku gdy właściciel nieruchomości składa 
deklarację po raz </P> <P>pierwszy, </P>  
<P>2 „nowa deklaracja” w przypadku gdy zmianie ulegną dane będące podstawą 

ustalenia wysokości </P> 
<P>należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, </P> 

<P>3 „korekta deklaracji” – w przypadku gdy właściciel nieruchomości stwierdzi 
błędy w złożonej przez </P> 

<P>siebie deklaracji </P> 
<P>4„ustanie obowiązku uiszczania opłaty” w przypadku gdy na danej nieruchomość 
nie będą </P> 

<P>wytwarzane odpady komunalne, </P> 
<P>. </P> 
<P>5. Jeśli właściciel/zarządca posiada więcej niż jedną nieruchomość składa 

oddzielne deklaracje dla każdej </P> 
<P>nieruchomości </P> 

<P> </P> 
<P>6. Kwotę opłaty oblicza i wpisuje składający deklarację. </P> 

<P> </P>  
<P>Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Stanin w sprawie terminu, częstotliwości i 

trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłatę 
należy uiszczać bez wezwania w terminach do ostatniego dnia każdego miesiąca, 
którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy na rachunek bankowy nr Bank 
Spółdzielczy w Łukowie Oddział w Staninie 52 9204 0001 26000101 2000 0060 
lub w kasie Urzędu Gminy Stanin . </P>  

<P> </P> 

<P> </P> 
<P> </P> 

<P> </P> 
</TD> 

</TR> 
</Table> 

- <Table> 

- <TR> 
- <TD> 

<P> </P> 

<P> </P> 
- <L> 

- <LI> 
<LBody>I. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH 

OSOBOWYCH </LBody> </LI> 
</L> 
<P> </P> 

- <L> 
- <LI> 

<LBody>1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych 

w Urzędzie Gminy Stanin jest Wójt Gminy Stanin z siedziba Stanin 62, 
21-422 Stanin . </LBody> 

</LI> 

- <LI> 
- <LBody> 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo 
się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy 
Stanin, e-mail: <Link>iod@stanin.pl</Link> 

</LBody>  
</LI> 

<LI>  
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<LBody>3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji 
obowiązków prawnych ciążących na </LBody> 

</LI> 

</L> 
<P> Administratorze wynikających z przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 

roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. - Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia z dnia 17 czerwca 1966 r. o 
postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego oraz przepisów wykonawczych do 
w/w aktów prawnych, art. 6 ust. 1 pkt. c RODO </P>  

- <L> 

- <LI> 
<LBody>4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia 

sprawy dla potrzeb której zostały zebrane, a po jej zakończeniu będą 
przechowywane zgodnie z kategorią obowiązującą w archiwizacji 
powyższych danych. </LBody> 

</LI> 
- <LI> 

<LBody>5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz 
prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. </LBody> 

</LI> 
- <LI>  

<LBody>6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. </LBody> 

</LI> 
- <LI> 

<LBody>7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw 
trzecich. </LBody> </LI> 

- <LI> 
<LBody>8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. </LBody> 

</LI> 
- <LI> 

<LBody>9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem 
ustawowym, wynikającym z art. 6m ust. 1 i 1b ustawy z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach . 
</LBody> 

</LI> 

</L> 
<P> </P> 
<P> </P> 

<P> </P> 
<P> </P> 

</TD> 
</TR> 

</Table> 
<P> </P> 

</Sect> 
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