
 

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIII/…/2019 

Rady Gminy Krościenko Wyżne 

z dnia 30 grudnia 2019 r. 
 

 
WYPEŁNIAĆ NALEŻY JASNE POLA DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, KOLOREM CZARNYM LUB NIEBIESKIM 

 

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 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.) 

Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2019 r. poz. 

1438 z późn. zm.) 

 

Zobowiązany do 

złożenia deklaracji: 

Deklarację zobowiązany jest złożyć właściciel nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie Gminy 

Krościenko Wyżne 

(deklarację może złożyć także współwłaściciel , użytkownik wieczysty lub inna osoba faktycznie nią 

władająca) 

Miejsce składania 

deklaracji: 

Urząd Gminy Krościenko Wyżne, ul Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne 

 

Organ właściwy do 

przyjęcia deklaracji: 
Wójt Gminy Krościenko Wyżne 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI  

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (należy zaznaczyć stawiając znak „x” w odpowiednim polu) 

□  pierwsza deklaracja, data zamieszkania (dzień – miesiąc – rok)………………………… 

□  korekta deklaracji, data zaistnienia zmiany danych (dzień – miesiąc – rok)………………………………………… 

□  zmiana danych, data zaistnienia zmiany danych (dzień – miesiąc – rok)…………………………………………… 
 

 

B. PODMIOT SKŁADAJACY DEKLARACJĘ   
 

Rodzaj podmiotu (należy zaznaczyć stawiając znak „x” w jednym polu) 
 

□ właściciel, posiadacz nieruchomości  

□ użytkownik wieczysty 

□  współwłaściciel, współposiadacz nieruchomości* 

□ inny (wpisać  jaki)…………………………… 
 

 

Rodzaj właściciela nieruchomości (należy zaznaczyć stawiając znak „x” w jednym polu) 

□ osoba fizyczna           □ osoba prawna         □ jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 

C.DANE IDENTYFIKACYJNE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 

IMIĘ I NAZWISKO* / PEŁNA NAZWA** 

 

 

 

PESEL* NIP**  

Nr telefonu kontaktowego 

 

 

Adres e-mail 

*dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi / **dotyczy właścicieli nieruchomości niebędących osobami fizycznymi 

D.ADRES  NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE3 

Miejscowość 

 

 

Ulica Nr domu 

Numer lokalu 

 

 

Kod pocztowy Poczta 



E. ADRES DO KORENPONDENCJI - jeżeli jest inny niż adres nieruchomości w cz. D. 

Kraj 

 

 

Województwo Powiat 

Gmina 

 

 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość 

 

 

Kod pocztowy Poczta 

F. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE KOMPOSTOWANIA BIOODPADÓW 
(należy zaznaczyć odpowiedni kwadrat poprzez postawienie znaku „x”) 
 

Oświadczam, że posiadam kompostownik przydomowy i kompostuję w nim wszystkie bioodpady* stanowiące odpady 

komunalne 

 

□ TAK 

 

□ NIE 

 

* przez bioodpady należy rozumieć: resztki warzyw i owoców, skoszoną trawę, liście, kwiaty, trociny, korę drzew, gałęzie, drzew i krzewów. 

G. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 

Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

zł/osobę 

 

Liczba osób zamieszkujących* nieruchomość wskazaną w części  D 
             

                       osoba /osób 

 

Miesięczna wysokość opłaty 
(iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty) 

 

zł 

 

Kwota zwolnienia z opłaty z tytułu posiadania przydomowego kompostownika, o którym 

mowa w części F  
(jeżeli zwolnienie nie przysługuje wpisać „zero”) 

 

                                     zł 

 

Miesięczna wysokość opłaty po uwzględnieniu zwolnienia 
   

                                         zł 

 
*miejscem zamieszkania jest nieruchomość, na terenie której osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu, 

niezależnie od miejsca zameldowania 
 

H. ZAŁĄCZNIKI  (należy wymienić rodzaj załącznika) 

 

Załącznik :……………………………………………………………………………………………… 

 

 

I. PODPIS WŁAŚCICIELA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ WŁAŚCICIELA 

 

 

Data wypełnienia deklaracji  

( dzień - miesiąc - rok) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………….. 
(Czytelny podpis właściciela lub władającego nieruchomością/ osoby 
uprawnionej do reprezentowania) 

 

 

 

 

 



J. ADNOTACJE URZĘDU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Data (dzień - miesiąc - rok) 

 

 

Podpis osoby przyjmującej formularz 

 

 

 

Pouczenie: 

 
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 2019 r. poz. 1438 z późn.zm.). 

 

Objaśnienia: 
 

1. Obowiązek złożenia deklaracji do Wójta Gminy Krościenko Wyżne o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi powstaje w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. 

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Krościenko Wyżne 

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. 

3. W przypadku zmiany danych nie będących podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami (np. 

zmiana nazwiska), a także w przypadku konieczności zmiany uprzednio złożonej deklaracji wynikającej np. z błędów 

rachunkowych i oczywistych omyłek, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć korektę deklaracji. 

4. Zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 3 cytowanej ustawy, właściciele nieruchomości są zobowiązani do zbierania w sposób 

selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi 

w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie. Niezastosowanie się do w/w obowiązku selektywnego 

oddawania odpadów komunalnych będzie skutkowało koniecznością zastosowania wobec właściciela nieruchomości 

stawki opłaty podwyższonej. 
 

5. Zgodnie z art.6k ust. 4a w/w ustawy właściciel nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, posiadający 

przydomowy kompostownik i kompostujący w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne jest zwolniony w części 

z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wysokość przysługującego zwolnienia z w/w tytułu określa 

uchwała Rady Gminy Krościenko Wyżne w sprawie wprowadzenia zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne 

w kompostowniku przydomowym. W przypadku gdy właściciel nieruchomości mimo złożonego oświadczenia  

o posiadaniu kompostownika, nie posiada kompostownika lub nie kompostuje odpadów, lub uniemożliwia wójtowi, 

burmistrzowi lub prezydentowi miasta, lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin nieruchomości,  

w celu weryfikacji zgodności informacji, o której mowa w art. 6m ust. 1b pkt 7, ze stanem faktycznym, Wójt Gminy 

stwierdzi w drodze decyzji utratę prawa do zwolnienia.  

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

dotycząca przetwarzania danych osobowych  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 - Dz. Urz. UE L Nr 

119/1) zwane dalej rozporządzeniem RODO, informujemy że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Krościenko Wyżne, (ul. Południowej 9,  

38-422 Krościenko Wyżne), zwanym dalej Administratorem. 

2. Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować telefonicznie 

tel. 13 4315190 lub e-mail: odo@kroscienkowyzne.pl Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie  

art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z realizacją ustawowych zadań administratora określonych ustawą z dnia  

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.), ustawą 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900), oraz ustawą z dnia  

17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1438 z późn. zm.) oraz 

wynikających z odrębnych ustaw, jak i zadań zleconych na podstawie obowiązujących przepisów.  

3. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich pozyskania zgodnie 

z przepisami prawa. 

mailto:odo@kroscienkowyzne.pl


4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez  okres  wynikający  z  przepisów  prawa,  w szczególności ustawy 

z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów  

z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji  

w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, o ile przepisy szczegółowe nie określają innego 

terminu przechowywania. 

5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz  prawo ich sprostowania lub ograniczenia 

przetwarzania, wnoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,  przenoszenia danych. 

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie określonym przepisami prawa. 

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, a w konsekwencji ich niepodanie będzie koniecznością wszczęcia 

postepowania w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan,  

że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia RODO. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 


