
     Załącznik nr 1 do uchwały Nr LII.668.2022 

                                         Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna  

                                         z dnia 29.12.2022 r. 

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

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 
 

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

(tj.Dz.U. z 2022 poz.2519) 

Składający 

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych 

oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także 

innych podmiotów władających nieruchomością. 

Termin składania 

1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć 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. 

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

odpadami komunalnymi, 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. 

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 ………………………. 
       
   Nowa deklaracja- zmiana danych (data zaistnienia zmian…………………………)           
 
   korekta deklaracji (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 15. Adres  e-mail 



D.2. Pozostałe podmioty 
16. Pełna nazwa 

 

17.REGON 18.NIP 

19. Kraj 20. Województwo 21. Powiat 

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

26. Miejscowość 27. Kod pocztowy 28. Poczta 

29. Telefon 30. Adres e-mail 

D.3. DANE NIERUCHOMOŚCI, – na której powstają odpady komunalne 
31. Miejscowość 32. Ulica 33. Nr domu  

 

 

34. Nr lokalu 

 

35. Kod pocztowy 36. Poczta 

 

 

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

 

 

38. Województwo 39. Powiat 

40. Gmina 41. Ulica 42. Nr domu 43. Nr lokalu 

 

 

44. Miejscowość 45. Kod pocztowy 46. Poczta 

 

 

E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

1. Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 32,00 zł od każdej 

osoby zamieszkującej daną nieruchomość. 

2. Podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku, jeżeli 

właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób 

selektywny wynosi 65,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.  

3. Częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli 

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących 

bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym wynosi 1,00 zł 

miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. 
F. OŚWIADCZENIE O KOMPOSTOWANIU BIOODPADÓW W PRZYDOMOWYM KOMPOSTOWNIKU 
W przypadku posiadania kompostownika i kompostowania w nim odpadów zaznaczyć „X” w kratce, w pozostałych przypadkach pozostawić pole 

niewypełnione. 
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D.3 deklaracji posiadam przydomowy 

kompostownik i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne. 

G.WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Liczba 
Mieszkańców 

zamieszkujących 
daną nieruchomość 

Stawka opłaty 

miesięcznej w zł od 

jednego mieszkańca 

Miesięczna 
Kwota opłaty [zł] 

 
iloczyn 

( poz. 47 * poz. 48) 

Zwolnienie, o którym 
mowa w części E pkt 3 
niniejszej deklaracji 

iloczyn 
(poz. 47 *1 zł) 

Miesięczna kwota 
opłaty po 

uwzględnieniu 
zwolnienia 

różnica 
( poz.  49 – poz. 50) 

47. 

 

 

 

48. 

 
49. 50. 51. 

 

 

 



 

H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
 

 

 

 

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

I. ADNOTACJE ORGANU 
 

 

POUCZENIE 

 

1. Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego i podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 

czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U z 2022 poz..479 z późn. zm.)  
2. Deklarację należy złożyć do Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na adres siedziby Urzędu Miasta i Gminy 

Uzdrowiskowej Muszyna, 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 tj. w celu realizacji obowiązku 

gospodarowania odpadami komunalnymi (w tym naliczenia i ewentualnej egzekucji opłaty z tytułu gospodarowania odpadami 

komunalnymi). Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Niepodanie danych będzie skutkowało niemożnością 

skutecznego złożenia dokumentu. Niezłożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spowoduje 

konieczność wydania decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach do czasu upłynięcia 10 lat od momentu złożenia przez Panią/Pana deklaracji wygaszającej obowiązek 

ponoszenia opłaty. W przypadku wszczęcia postępowania egzekucyjnego przez okres jego trwania, a następnie przez okres 5 lat od jego 

zakończenia. 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 3 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 oraz art. 6m ust. 1, 1a i 1b ustawy z dnia 13 września 1996 r.  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c i e 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: -podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych,  

w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązku gospodarowania odpadami komunalnymi oraz podmioty świadczące na rzecz 

Administratora usługi informatyczne, pocztowe; -organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na 

podstawie przepisów prawa. 

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 

 
 

https://sip.lex.pl/#/document/16786731?cm=DOCUMENT
mailto:rodo@muszyna.pl


 

 

 


