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POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 
 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNLANYMI 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. Poz. 2010 ze zm.) 
 
Składający: Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości1 zamieszkałych położonych na terenie Gminy Duszniki. 
 
Termin składania: Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta 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. 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. 
Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres 
wsteczny. Przepisu tego nie stosuje się, jeżeli właściciel nieruchomości złoży nową deklarację zmniejszającą wysokość zobowiązania z tytułu opłaty  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia. 
 
Miejsce składania: Urząd Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki (Biuro Obsługi Interesanta lub pocztą na wskazany wyżej adres). 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 
WÓJT GMINY DUSZNIKI 
ul. Sportowa 1 
64-550 Duszniki 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
(Okoliczność powodująca obowiązek złożenia deklaracji: zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 

           Pierwsza deklaracja 
 
         Kolejna deklaracja  
  
         Deklaracja składana jako korekta wcześniejszej deklaracji
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         (data zaistnienia zmiany: ….……. - …………….…….…. - ………….) 
                                                                   dzień              miesiąc                   rok    
 

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  

       C. 1. DANE IDENTYFIKACYJNE:  
       C. 1. 1. Rodzaj własności, posiadania nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat)  

 
                          Właściciel                                 Współwłaściciel                      Użytkownik wieczysty 
                                                    
                          Inny posiadacz (jaki …………………………………………………………………………………………….) 
                                                 

       C. 1. 2. Imię i nazwisko składającego deklarację (lub pełna nazwa składającego)  

Nazwisko /Nazwa podmiotu Imię 

 

PESEL REGON (nie dotyczy osób fizycznych) NIP (nie dotyczy osób fizycznych)  

                       -   -   -    

Nr telefonu 
 

Adres e-mail 

       C. 2. ADRES ZAMIESZKANIA/ ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Kraj  
 

Województwo Powiat 

Gmina  Ulica Nr domu Nr lokalu 
 

Miejscowość Kod pocztowy Poczta 
 

                                                           
1
 Właściciele nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach to także współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki 

organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. 
2
 Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.  
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        C. 3.  ADRES I DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
3
 

Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu 
 

   D. INFORMACJE O SPOSOBIE POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI KOMUNALNYMI 
1. Oświadczam, że odpady biodegradowalne pochodzące z gospodarstwa domowego (np. resztki jedzenia, obierki warzyw i 
owoców) są kompostowane na terenie nieruchomości wskazanej w niniejszej deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 

                                                                        Tak                                                                                                            Nie 
 
Jeśli zaznaczono pozycję „Tak”, proszę podać ilość odpadów kompostowanych .................................... kg/miesiąc. 
2. Oświadczam, że w inny sposób wykorzystuję, na własne potrzeby odpady kuchenne i ogrodowe……………………………..………………… 
        

        E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
1. Oświadczam, iż na nieruchomości wskazanej w części C. 3. niniejszej deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 
 

                         zamieszkuje ……….…………. osób; 
                                             (podać ilość osób) 

 
                         sezonowo w okresie od ………………………… do …………………………. zamieszkuje ……..…………. osób.
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                                                                    (podać miesiąc)                 (podać miesiąc)                                (podać ilość osób) 
 

*
UWAGA! Zameldowanie nie jest równoznaczne z miejscem stałego pobytu, w niniejszej deklaracji należy podać liczbę osób 

faktycznie zamieszkujących na danej nieruchomości.  
 
Obowiązująca wysokość stawki opłaty: 
- przy zadeklarowanej zbiórce selektywnej – 12 zł/osobę miesięcznie 
- przy zadeklarowanej zbiórce selektywnej i posiadaniu własnego kompostownika – 11 zł/osobę miesięcznie 
 
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi: 
 
………………………….(podać liczbę mieszkańców) x ……………...........(podać stawkę opłaty*)=………………………zł (iloczyn liczby mieszkańców oraz stawki opłaty) 

 

(słownie złotych:…………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………) 
 

*
UWAGA! Stawkę opłaty określa Uchwała Rady Gminy Duszniki w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. W przypadku wyboru selektywnego sposobu zbierania 
odpadów na terenie nieruchomości (gdy w części D zaznaczono „Tak”) należy wybrać niższą stawkę opłaty wskazaną  
w powyższej uchwale, a przy wyborze nieselektywnego sposobu zbierania odpadów na terenie nieruchomości (gdy w części D 

zaznaczono „Nie”) wyższą stawkę opłaty.   

         G. POUCZENIE, OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO 
         DEKLARACJĘ 
Pouczenie: 

1. W przypadku niewpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty opłaty lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, 
niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 
1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019r., poz. 1438 z poźn. zm.).  

2. Zgodnie z art. 6o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, niezłożenie niniejszej deklaracji w wymaganym 
terminie albo uzasadnione wątpliwości, co do danych w niej zawartych skutkowało będzie wydaniem decyzji 
administracyjnej w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

3. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Duszniki, w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, opłatę należy uiszczać bez wezwania, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca za 
miesiąc bieżący; na rachunek bankowy Urzędu Gminy Duszniki, w tytule podając adres nieruchomości, na której 
powstają odpady komunalne, z dopiskiem – opłata za odbiór odpadów. 

Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych za stanem faktycznym. 
 
……………………………………………………                                                                              ………………………………………………………………. 
             (Miejscowość i data)                                                                                                                                                       (Czytelny podpis) 
 

                                                           
3
 Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.  

4
 Dotyczy nieruchomości o charakterze letniskowym. Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje za każdy miesiąc, w 

którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec. 
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         H. ADNOTACJE ORGANU 
 
 
 
 
 
 

 
INFORMACJA 

o przetwarzaniu danych osobowych 
 

Informujemy, że przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe 
I. Administrator danych osobowych 

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Duszniki, wykonujący swoje zadania za pomocą Urzędu Gminy Duszniki,  
z siedzibą przy ul. Sportowej 1 w Dusznikach 64-550. Dane kontaktowe: tel. 61 29 19 075, urzad@duszniki.eu. 

II. Inspektor Ochrony Danych 
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych  
i realizacji swoich praw: telefonicznie pod nr 61 29 19 075 wew. 110, za pomocą poczty elektronicznej na adres 
admin@duszniki.eu lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I. 

III. Cele i podstawy przetwarzania 
Przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe w celu realizacji zobowiązań mieszkańców z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze, w związku z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

IV. Odbiorcy danych 
Udostępniamy Pana/Pani dane osobowe innym firmie, z którą Gmina Duszniki podpisała umowę na odbiór odpadów od 
mieszkańców 

V. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych 
Nie przekazujemy Pana/Pani danych poza teren Polski, UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

VI. Okres przechowywania danych 
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego w pkt. III, a następnie 
archiwizowane przez okres wynikający z przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

VII. Przysługujące prawa: 
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa: 
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych 
c) prawo do usunięcia danych, o ile nie występują przesłanki wyłączające zastosowanie tego prawa 
d) prawo ograniczenia przetwarzania danych 
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
W celu wykonania swoich praw należy skierować żądanie pisemnie pod adres: Urząd Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, 64-550 
Duszniki lub elektronicznie na adres e-mail: admin@duszniki.eu 
Ważne! Informujemy, że przed realizacją Pana/Pani uprawnień będziemy musieli Pana/Panią zidentyfikować. 

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest konieczne do złożenia deklaracji 

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie 
Informujemy, że co do zasady nie stosujemy podczas przetwarzania Pana/Pani danych osobowych zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji, w tym profilowania. 
 
 
 
……………………………………………………                                                                              ………………………………………………………………. 
             (Miejscowość i data)                                                                                                                                                       (Czytelny podpis) 

 


