
DEKLARACJA  

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI 

 
Podstawa prawna Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593; z 2015 r. poz. 87 

 

Składający Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, 

niezamieszkałych, na której znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości 

wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie 

przez część roku, na których wytwarzane są odpady komunalne na terenie gminy 

Dziadkowice. 

 

Termin składania W terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie 

(wygaśnięcie) obowiązku opłaty lub wysokość opłaty 

 

Miejsce  Organ właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości. 

 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI B. DATA ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 

Wójt Gminy Dziadkowice 

Dziadkowice 13 

17 – 306 Dziadkowice 

 

 

Dzień     -   Miesiąc   -   Rok 

 

 

……..    -   ……….   - ………… 

C. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 
Składający deklarację: 

C1 

 
C 2 

 

 

 

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (*wypełnia osoba fizyczna, ** wypełnia podmiot inny niż osoba fizyczna) 

Nazwisko*/Nazwa pełna** 

 

 

Imię*/ Nazwa skrócona** 

 

 

PESEL* Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) ** 

 

 

Numer KRS** REGON** Symbol Polskiej Klasyfikacji Działalności 

PKD)** 

 

 

Pierwsza deklaracja1 

Korekta deklaracji2 

Nowa deklaracja3 

Data  …… - ……-  20….. (Dzień – Miesiąc – Rok) 

Obowiązująca od ……. - ……. (Miesiąc – Rok) 

Data zmiany danych …… -……….-……… (Dzień-Miesiąc –Rok) 

Właściciel nieruchomości 

lub lokalu 
współwłaściciel Użytkownik wieczysty 

Zarządca nieruchomości wspólnej Właściwy użytkownik lub 

posiadacz 

Osoba fizyczna Osoba prawna Jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej 



D1. ADRES ZAMIESZKANIA/ ADRES SIEDZIBY4 

KRAJ 

 

WOJEWÓDZTWO 

  

POWIAT 

GMINA 

 

ULICA NR DOMU NR LOKALU 

MIEJSCOWOŚĆ 

 

KOD POCZTOWY POCZTA 

D2. ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnić jeśli jest inny niż w punkcie D1) 

KRAJ 

 

WOJEWÓDZTWO POWIAT 

GMINA 

 

ULICA NR DOMU NR LOKALU 

D3. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE (jeżeli jest inny niż w punkcie 

D1) 

KRAJ 

 

WOJEWÓDZTWO POWIAT 

GMINA 

 

ULICA NR DOMU NR LOKALU 

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB 

WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE, WYKORZYSTYWANEJ JEDYNIE 

PRZEZ CZĘŚĆ ROKU (jeżeli jest inny niż, w części D1) 

KRAJ 

 

WOJEWÓDZTWO POWIAT 

GMINA 

 

ULICA NR DOMU NR LOKALU 

F. OŚWIADCZENIA 

F1.  Oświadczam, że na terenie nieruchomości zamieszkałej wskazanej w punkcie D3 odpady komunalne będą zbierane w 

sposób: 

 

 

F2. Oświadczam, że na terenie nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe lub wykorzystywane na cele rekreacyjno 

– wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku, odpady komunalne będą zbierane w sposób: 

  

 

G. WYLICZENIE STAWKI OPŁATY5 

G1. Stawka opłaty za odpady komunalne powstające na terenie nieruchomości zamieszkałej wskazanej w punkcie D3 

 

Rodzaj gospodarstwa Ilość gospodarstw Stawka (zł) Wysokość opłaty6 w zł  

Bardzo Małe – 1 osoba    

Małe – 2 osoby    

Średnie – 3 osoby    

Duże – 4 osoby    

Bardzo Duże – 5 i więcej 

osób 

   

Łączna kwota opłaty miesięcznej: 

 

Łączna kwota opłaty kwartalnej: 

 

G2. Stawka opłaty za odpady komunalne powstające na terenie nieruchomości na której znajdują się domki letniskowe lub 

wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku.7 

 

……………………………..……. zł. x ……………………………………….….. = …………………………… 
       (stawka ryczałtu miesięcznego)                     (liczba miesięcy wykorzystywania nieruchomości)                             (łącznie) 

H. OSWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Oświadczam, że wszystkie dane podane przeze mnie w niniejszej deklaracji są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem 

świadomy/a odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. 

 

 

…………. - ……………… - ……………………… 

                                 (data) 

 

 

     ………………………………………………………. 

                             (czytelny podpis) 

I. ADNOTACJE URZĘDU 

 

…………. - ……………… - ……………………… 

                                 (data) 

 

     ………………………………………………………. 

                    (podpis przyjmującego formularz) 

selektywny zmieszany 

selektywny zmieszany 



 
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 (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015 z późn. zm.). 

2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Dziadkowice 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 należy złożyć nową deklarację do Wójta w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. 

4. Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

obowiązuje za kolejne miesiące do czasu korekty deklaracji lub zmiany stawki opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

5. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych 

wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy Dziadkowice określa, w drodze decyzji, wysokość 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez 

radę gminy metody. 

 

OBJAŚNIENIA: 
1Pole „pierwsza deklaracja” należy zaznaczyć „X” w przypadku, gdy dany podmiot nie składał wcześniej deklaracji o 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za nieruchomość. Należy również podać datę zamieszkania na 

danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania odpadów komunalnych. 

 
2Pole „korekta deklaracji” należy zaznaczyć znakiem „X” m.in. w przypadku błędu (np. oczywista omyłka pisarska, błąd 

rachunkowy) w złożonej już deklaracji. Zgodnie z art. 81 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 

2012 r. poz. 747 ze zm.) do korekty deklaracji należy dołączyć pisemne uzasadnienie przyczyn korekty. 

  
3Pole „nowa deklaracja należy zaznaczyć znakiem „X” w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości 

należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 
4Adres zamieszkania należy podać, jeśli właścicielem nieruchomości (w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach) jest osoba fizyczna. W pozostałych przypadkach należy podać adres siedziby. 

 
5W przypadku wyboru metody nieselektywnego zbierania odpadów komunalnych należy wskazać podstawową stawkę, a przy 

wyborze selektywnej zbiórki odpadów stawkę obniżoną. 

 
6Wysokość opłaty stanowi iloczyn ilości gospodarstwa domowych i stawki. Stawka została określona właściwą uchwałą Rady 

Gminy Dziadkowice w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej 

opłaty.  

 
7Zgodnie z art. 6j, ust. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku nieruchomości, na której 

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

wykorzystywanych jedynie przez część roku, rada gminy uchwala ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – 

wypoczynkowe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oświadczenie 
 

Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 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, RODO): 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy Dziadkowice, Dziadkowice 13, 17-

306 Dziadkowice, tel. 85 656 59 00, e-mail: ugdziadkowice@post.pl 

2. Zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z 

którym można się kontaktować pod adresem poczty 

elektronicznej: iod@ug.dziadkowice.wrotapodlasia.pl 

3. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań publicznych wynikających z przepisów 

prawa oraz szeregu ustaw nakładających na administratora obowiązki i zadania, których 

realizacja wymaga przetwarzania danych osobowych.  

4. Odbiorcami danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub podpisanych umów 

powierzenia mogą zostać osoby upoważnione przez Administratora, podmioty upoważnione 

na podstawie przepisów prawa, podmioty prowadzące działalność bankową, operatorzy 

pocztowi, kurierzy oraz obsługa informatyczna. Ponadto w zakresie stanowiącym informację 

publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane 

w BIP Urzędu. 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego 

zostały zebrane. Kryteria ustalenia tego okresu wynikają głównie z przepisów prawa 

dotyczących archiwizacji, przepisów merytorycznych lub Kodeksu postępowania 

administracyjnego. 

6. Przysługuje mi w zależności od charakteru przetwarzania, prawo dostępu do treści moich 

danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, prawo do sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia 

skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dodatkowo w 

przypadku, gdy podstawą przetwarzania  danych osobowych jest moja dobrowolna zgoda, 

przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. 

7. Podanie danych osobowych, w zależności od ściśle określonego celu przetwarzania, może być 

wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy. 

8. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani 

profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO. 

 

 

 

……………………………………. 

                                                                                                                                         Data i podpis 

 

 

 
 


