
     Załącznik nr 1 do uchwały Nr V.54.2019 

                                         Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna  

                                         Z dnia 31.01.2019 r. 

 
POLA JASNE WYPEŁNIA SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ , CZYTELNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – 

nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy1 

 

Podstawa prawna 
Art. 6m i 6n ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) 

Składający 
Formularz przeznaczony dla właścicieli (zgodnie z definicją ustawy j.w.) nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna 

Termin składania 

 Właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć deklarację 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 właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 

dni od dnia nastąpienia zmiany 

Miejsce składania Urząd Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna 

A.OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (Odpowiednie zaznaczyć x, należy wybrać jedną możliwość) 
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (Odpowiednie zaznaczyć znakiem x, należy wybrać jedną możliwość) 
      Pierwsza deklaracja                       Zmiana deklaracji                                    korekta deklaracji 

      Data.....………....                              Data zaistnienia zmian……….............       Data zaistnienia zmian………............. 

B. PODMIOT SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (Odpowiednie zaznaczyć x, należy wybrać jedną możliwość) 
       
       Właściciel 
   Współwłaściciel 
   Jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu 
   Użytkownik wieczysty 
   Inny podmiot władający nieruchomością ………………………………………. 
 

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (Odpowiednie zaznaczyć x, należy wybrać jedną możliwość) 
      
       Osoba fizyczna 
   Osoba prawna 
   Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 
 

D. DANE IDENTYFIKACYJNE 

D.1. Osoba fizyczna 

1. Nazwisko  2. Imię 3. PESEL 

4. Kraj 5. Województwo 6. Powiat 

7. Gmina 8. Ulica 9. Nr domu 10. Nr lokalu 

11. Miejscowość 12. Kod pocztowy 13. Poczta 14. Telefon 

D.2. Pozostałe podmioty 
15. Nazwisko/a i Imię/ona wspólników/Nazwa pełna 16. Nazwa skrócona 

 

 

17. Nr KRS/NIP 

 

 

18. REGON 

 

 

 



19. Kraj 20. Województwo 21. Powiat 

22. Gmina 23. Ulica 24. Nr domu 25. Nr lokalu 

26. Miejscowość 27. Kod pocztowy 28. Poczta 

29. Osoby upoważnione do reprezentowania2 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 
podstawa umocowania 

Sposób reprezentacji…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

D.3. DANE NIERUCHOMOŚCI – na której powstają odpady komunalne 
30. Miejscowość 31. Ulica 32. Nr domu  

 

 

33. Nr lokalu 

 

34. Kod pocztowy 35. Poczta 

 

 

D.4. ADRES DO KORESPONDENCJI – jeśli jest inny, niż adres nieruchomości z D.3. 
36. Kraj 

 

 

37. Województwo 38. Powiat 

39. Gmina 40. Ulica 41. Nr domu 42. Nr lokalu 

 

 

43. Miejscowość 44. Kod pocztowy 45. Poczta 

 

 

E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

  Deklaruję selektywną zbiórkę odpadów  Deklaruję zmieszaną zbiórkę odpadów 

TYP 

GOSPODARSTWA 

DOMOWEGO 

 

Stawka 

miesięcznej 

opłaty PLN 

 

Ilość 

gospodarstw 

domowych 

 
Razem 

TYP 

GOSPODARSTWA 

DOMOWEGO 

 

Stawka 

miesięcznej 

opłaty PLN 

 

Ilość 

gospodarstw 

domowych 

 
Razem 

A B 
A x B = 

C 
A B 

A x B = 

C 

1-osobowe 

gospodarstwo domowe 
12,50 

 

46. 47. 1-osobowe 

gospodarstwo domowe 
32,00 

 

63. 64. 

2-osobowe 

gospodarstwo domowe 

25,00 

 

48. 49. 2-osobowe 

gospodarstwo domowe 

64,00 

 

65. 66. 

3-osobowe 

gospodarstwo domowe 
37,50 

 

50. 51. 3-osobowe 

gospodarstwo domowe 
96,00 

 

67. 68. 

4-osobowe 

gospodarstwo domowe 
50,00 

 

52. 53. 4-osobowe 

gospodarstwo domowe 
128,00 

 

69. 70. 

5-osobowe 

gospodarstwo domowe 
60,00 

 

54. 55. 5-osobowe 

gospodarstwo domowe 
155,00 

 

71. 72. 

6-osobowe 

gospodarstwo domowe 
70,00 

 

56. 57. 6-osobowe 

gospodarstwo domowe 
170,00 

 

73. 74. 

7- osobowe 

gospodarstwo domowe 
80,00 

 

58. 59. 7- osobowe 

gospodarstwo domowe 
175,00 

 

75. 76. 

8-osobowe  

gospodarstwo domowe 

lub większe 

89,00 

 

60. 61. 8-osobowe  

gospodarstwo domowe 

lub większe 

178,00 

 

77. 78. 

Kwota opłaty 

miesięcznej 

62. Kwota  

 

 

 

(suma pozycji 47,49,51,53,55,57,59,61) 

Kwota opłaty 

miesięcznej 
79.Kwota 

 

 

  

(suma pozycji 64,66,68,70,72,74,76,78) 

 

 

 

 



F. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 

 

 

 

    ………………………………..                                                                   …………………………………… 
               (miejscowość i data)                                                                                                                                     (czytelny podpis) 

G. ADNOTACJE ORGANU 

 

 

POUCZENIE 

 
W przypadku nie wpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty opłaty z poz. 62 lub 79 bądź wpłacenia jej w niepełnej wysokości, 

niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r.  

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1314 ze zm.) 
 

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych 

zawartych w deklaracji Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym 

charakterze. 

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna 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 ujętych w złożonej deklaracji będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć do Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna nową deklarację w terminie 14 

dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła 

zmiana. 

 Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązywania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych, właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę za gospodarowanie odpadami zmieszanymi wraz z zaległymi odsetkami. 

Niniejszą deklarację należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna pok.22, ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna, lub za 

pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Na podstawie 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna  (33-370 Muszyna, ul. Rynek 31, telefon kontaktowy:  

47-140-09). 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: 

rodo@muszyna.pl 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach 

odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.  

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.  

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych 

prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. 

-wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. 

Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.  

    
 

OBJAŚNIENIA 

1 W zabudowie wielorodzinnej deklarację składa zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością. 

2 Należy wpisać imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu oraz numer dowodu osobistego osoby upoważnionej oraz podstawę umocowania tj. 

pełnomocnictwo, umowa spółki, KRS itp. Do deklaracji należy dołączyć dokument potwierdzający pełnomocnictwo. W przypadku pełnomocnictwa 

ogólnego lub szczególnego pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i złożone z niniejszą deklaracją w oryginale lub formie uwierzytelnionego 

odpisu z uiszczoną opłatą skarbową (17,00 zł). 

                                                                                                                


