
 

DEKLARACJA  

O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  
 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 

2010). 

Składający: Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz 

nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane 

na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na terenie Gminy Płaska. 

Miejsce składania   Urząd Gminy Płaska, Płaska 53, 16-326 Płaska 

 A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 1. Nazwa i adres organu, do którego jest składana deklaracja. 

WÓJT GMINY PŁASKA 16 – 326 PŁASKA 53 

 B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI. 

  

 2. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat). 

 □ PIERWSZA DEKLARACJA 

 □ KOREKTA DANYCH ZAWARTYCH W DEKLARACJI 

 □ USTANIE OBOWIĄZKU PONOSZENIA OPŁATY 

 

 data zaistnienia zmiany ………………………… 

 C. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ. 

  

 3. Rodzaj władającego nieruchomością (zaznaczyć właściwe poprzez postawienie znaku „x”). 

□ WŁAŚCICIEL 

□ WSPÓŁWŁAŚCICIEL 

□ UŻYTKOWNIK WIECZYSTY 

□ ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ 

□ NAJEMCA, DZIERŻAWCA 

□ INNY – …………………………………………. 

 

 4. Imię (imiona) i nazwisko składającego deklarację 
 

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

 5. Numer PESEL 
 

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

 6. Telefon kontaktowy 
 

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

 D. ADRES ZAMIESZKANIA. 

7. Kraj 

 

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

8. Województwo 

 

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

9. Powiat 

 

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

10. Gmina 

 

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

11.Ulica 

 

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

12.  Numer domu 

 

…........................... 

13. Numer lokalu 

 

…........................... 

14. Miejscowość 

 

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

15. Kod pocztowy 

 

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

16. Poczta 

 

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



 E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY. 

17. Kraj 

 

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

18. Województwo 

 

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

19. Powiat 

 

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

20. Gmina 

 

 

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

21.Ulica 

 

 

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

22. Numer domu 

 

 

…....................... 

23. Numer lokalu 

 

 

…………….. 

24. Numer ewidencyjny nieruchomości 

w rejestrze gruntów 

 

…………………………. 

25. Miejscowość 

 

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

26. Kod pocztowy 

 

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

27. Poczta 

 

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

 F. INFORMACJA O WYPOSAŻENIU NIERUCHOMOŚCI W KOMPOSTOWNIK. 

 

28. Oświadczam, że nieruchomość opisana w części E jest wyposażona w kompostownik: 

□ TAK ………………..m2                             □ NIE 

 G. INFORMACJA O SPOSOBIE ZBIERANIA NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH 

  

 29. Oświadczam, że nieruchomość jest wyposażona w: 

 □ ZBIORNIK SZCZELNY (SZAMBO) – pojemność zbiornika ……………… m3 

 □ PRZYDOMOWĄ OCZYSZCZALNIĘ SCIEKÓW 

 □ INNE - …………………………………………………………………. 

 H. WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI 

 

Wysokość miesięcznej opłaty stanowi iloczyn stawki opłaty i liczby osób zamieszkujących nieruchomość. 

 

 

30. Liczba osób zamieszkujących nieruchomość 

 

31. Stawka opłaty za osobę  

 

32. Wysokość opłaty miesięcznej (iloczyn liczby osób zamieszkujących 

i stawki opłaty) 

 

 

 

33. Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi słownie złotych: 

 

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



 I. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI 

LETNISKOWE, LUB INNE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE 

REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE. 

34. Kraj 

 

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

35. Województwo 

 

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

36. Powiat 

 

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

37. Gmina 

 

 

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

38.Ulica 

 

 

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

39. Numer domu 

 

 

…....................... 

40. Numer lokalu 

 

 

…………….. 

41. Numer ewidencyjny nieruchomości 

w rejestrze gruntów 

 
…………………………. 

42. Miejscowość 

 

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

43. Kod pocztowy 

 

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

44. Poczta 

 

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

 J. INFORMACJA O WYPOSAŻENIU NIERUCHOMOŚCI W KOMPOSTOWNIK. 

 

45. Oświadczam, że nieruchomość opisana w części F1 jest wyposażona w kompostownik: 

□ TAK ………………..m2                             □ NIE 

 K. INFORMACJA O SPOSOBIE ZBIERANIA NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH 

  

 46. Oświadczam, że nieruchomość jest wyposażona w: 

 □ ZBIORNIK SZCZELNY (SZAMBO) – pojemność zbiornika ……………… m3 

 □ PRZYDOMOWĄ OCZYSZCZALNIĘ SCIEKÓW 

 □ INNE - …………………………………………………………………. 

 L. WYSOKOŚĆ OPŁATY RYCZAŁTOWEJ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI 

 

Wysokość opłaty ryczałtowej stanowi iloczyn stawki opłaty i liczby domków letniskowych lub innych 

nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

 

LICZBA DOMKÓW LETNISKOWYCH  

LUB INNYCH NIERUCHOMOŚCI 

WYKORZYSTYWANYCH NA CELE 

REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE 

STAWKA OPŁATY 

WYSOKOŚĆ  

ROCZNEGO 

RYCZAŁTU 

(A x B) 

A B C 

47. 

 

48. 49. 

 

 

50. Wysokość ryczałtowej opłaty rocznej za gospodarowanie  odpadami komunalnymi wynosi słownie złotych: 

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



 M. INFORMACJA O WSPÓŁWŁAŚCICIELACH NIERUCHOMOŚCI 

  

 51. Jeżeli osoba składająca deklarację jest współwłaścicielem lub użytkownikiem nieruchomości należy podać dane 

pozostałych właścicieli nieruchomości: 

 

IMIONA I NAZWISKO 
MIEJSCE 

ZAMIESZKANIA 

RODZAJ WŁADANIA 

NIERUCHOMOŚCIĄ 

(właściciel, współwłaściciel) 

   

   

   

   

   

 

 N. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ. 

 

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

Jestem świadomy/a odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym. 

 

 

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

                   (miejscowość, data)                                                                                                     (czytelny podpis składającego deklarację) 
 

 O. ADNOTACJE ORGANU. 

53. Uwagi organu przyjmującego deklarację. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POUCZENIE  

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami 

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

1438 z późn. zm.).  

 

 

 

 



OBJAŚNIENIA  

1. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 

gospodarowanie odpadami lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej 

nieruchomości właściciel jest obowiązany złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Płaska 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.  

2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Wójta Gminy Płaska o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej 

nieruchomości pierwszego mieszkańca.  

3. Wysokość opłaty określonej w deklaracji obowiązuje za kolejne miesiące do czasu korekty deklaracji 

lub zmiany stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

4. Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem przypadku, o którym 

mowa w pkt. 1 lub śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od śmierci. 

5. W przypadku posiadania przez właściciela więcej niż jednej nieruchomości, należy złożyć odrębne 

deklaracje dla każdej z tych nieruchomości.  

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Płaska z siedzibą główną Płaska 53, 

16–326 Płaska, zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych.  

2. Z inspektorem ochrony danych u Administratora, można skontaktować się elektronicznie pod 

adresem iodo@plaska.pl lub osobiście w siedzibie Administratora.  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku wynikającego z 

przepisach prawa, polegającego na określeniu wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

Kodeks postępowania administracyjnego oraz Ordynacja podatkowa.  

4. Pani/Pana dane mogą być udostępniane innym podmiotom na podstawie odpowiednich przepisów 

prawa.  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat.  

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.  

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

Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ww. ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania 

danych osobowych będzie pozostawienie wniosku bez rozpoznania.  

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

profilowania. 

 


