
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV/205/2019 
Rady Gminy Korzenna z dnia 30 grudnia 2019 roku 

 
 

DEKLARACJA O WYSOKO ŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  
 
DEKLARACJĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.  
 

Podstawa 
prawna: 
 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
(tj. Dz.U. 2019 poz. 2010 z późn. zm.), zwana dalej „ustawą”. 

Składający: 
 

Właściciele nieruchomości, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki 
organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu,  
a także inne podmioty władający nieruchomością, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy. 

Termin 
składania: 
 

Deklarację należy złożyć 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 w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. W związku ze śmiercią mieszkańca w terminie  
6 miesięcy od dnia tego zdarzenia. 

 
A.   MIEJSCE I CEL SKŁADANIA DEKLARACJI 

1. Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację: 
    Wójt Gminy Korzenna, 33-322 Korzenna 325 

2. Cel złożenia formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

   □  1.Pierwsza deklaracja    □  2.Nowa deklaracja     □  3.Korekta deklaracji 

   □ 4. Wygaśnięcie obowiązku uiszczania opłaty 
3. Okres, od którego deklaracja obowiązuje 
    (dzień-miesiąc-rok) __ __ - __ __ - __ __ __ __ 

 
B. PODMIOT ZOBOWI ĄZANY DO ZŁO ŻENIA DEKLARACJI 

4.Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□ 1. Właściciel/Współwłaściciel        □ 2. Inny  
                                                                    (użytkownik wieczysty,  osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu) 

 
B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE 

5. Nazwisko 

 
6.Imię 

7. Numer PESEL 
 

           

8. Numer telefonu (pole nieobowiązkowe) 
 

         
 
B.2 ADRES ZAMIESZKANIA  

9. Kraj 10. Województwo 11. Powiat 

12. Gmina 13. Miejscowość 14. Nr domu 15. Nr lokalu 

16. Kod pocztowy 17. Poczta  

 
B.3 ADRES DO KORESPONDENCJI Należy wypełnić tylko wówczas, gdy adres do korespondencji jest inny niż  
w części B.2. 

18. Kraj 19. Województwo 20. Powiat 

21. Gmina 22. Miejscowość 23. Nr domu 24. Nr lokalu 

25. Kod pocztowy 26. Poczta  



 
C.      ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTOREJ POWSTAJ Ą ODPADY KOMUNALNE  

27. Gmina 28. Miejscowość 29. Nr domu 30. Nr lokalu 

31. Nr działki (w przypadku braku nr domu) 

 

 
D.    WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

 
 
E.    PODPIS SKŁADAJĄCEGO (YCH) DEKLRARACJ Ę LUB OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 
SKŁADAJ ĄCEGO DEKLRACJ Ę  
Oświadczam, że znane mi są przepisy Kodeksu Karnego Skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z 
rzeczywistością. 

35. Czytelny podpis 

36. Czytelny podpis 

 
 
F.  ADNOTACJE ORGANU 

 

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

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

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

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

…………………………………………… 

                                                                                                                                                                 Podpis pracownika 

 
POUCZENIE: 

1. W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach kwoty wynikającej z niniejszej deklaracji lub wpłacenia 
jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019r. poz. 
1438 z późn. zm.). 

2. Sposób  zbierania  odpadów będzie  podlegał  bieżącej  kontroli.  W przypadku  nie  wywiązania się  z  obowiązku 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę podwyższoną  
za odprowadzanie odpadów zmieszanych wraz z zaległymi odsetkami. 

 
 
OBJAŚNIENIA: 

1. W przypadku składania jednej deklaracji przez współwłaścicieli deklarację wypełniają i podpisują 
współwłaściciele. W przypadku nieruchomości będącej przedmiotem małżeńskiej wspólności ustawowej deklaracje 
wypełniają i podpisują oboje małżonkowie. 

2. W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, 
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, 
w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania - począwszy od miesiąca następnego,  
po którym nastąpiła zmiana. 

3. Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
obowiązuje za kolejne miesiące do czasu korekty deklaracji lub zmiany stawki opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

4. Deklarację należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Korzenna, 33-322 Korzenna 325, pokój nr 27, przesłać drogą 
pocztową lub przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez platformę Usług Administracji 

32.Ilość osób zamieszkujących na nieruchomości 
wskazanej w części C 

 

33.Stawka opłaty 
 

34.Wysokość miesięcznej opłaty (iloczyn ilości osób 
      i stawki opłaty) 

 



Publicznej (e-PUAP). 
5. Deklaracja składana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem 
zaufanym  e-PUAP   

6. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych 
wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy Korzenna określa, w drodze decyzji, wysokość 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

7. Obliczoną w deklaracji miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać  
w  następujących terminach:  

              I   –   15 marca     - za styczeń, luty, marzec 
              II  –   15 maja       - za kwiecień, maj, czerwiec 
              III –   15 września - za lipiec, sierpień, wrzesień,         
              IV –   15 listopada - za październik, listopad, grudzień. 
 

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 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) informuję: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Korzenna z siedzibą:  
33-325 Korzenna 325, tel. (18) 440-66-10  e –mail: gmina@korzenna.pl 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:iod@korzenna.pl 
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia niniejszego postępowania administracyjnego, zgodnie z art. 6 

ust. 1 lit. C RODO 
4. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji obowiązku prawnego  

w postaci rozpatrzenia sprawy. 
5. Dane Pani/Pana mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów 

prawa. 
6. Podane przez Panią/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa. 
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania oraz ograniczenia 

ich przetwarzania. 
8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
9. Podstawie prawną przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy ustawy (Ustawa z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 2010 z późn. zm./) 
Pełna treść klauzuli informacyjnej zamieszczona jest na stronie Urzędu Gminy Korzenna (www.korzenna.pl) i  BIP Urzędu 
Gminy Korzenna (bip.malopolska.pl/ugkorzenna).  
 
Dnia  ………………………..                                              Podpis ……………………………………..  

 

 

 


