
Załącznik nr. 1 do uchwały Nr XXII/142/2020
 Rady Gminy Biały Dunajec

z dnia 30 listopada 2020 roku

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

Podstawa prawna Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity
Dz.U. z 2020 r., poz. 1439)

Składający
Właściciele nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 
znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Biały Dunajec, na których zamieszkują 
mieszkańcy.

Termin składania
Do 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub do 10 dnia 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

WÓJT GMINY BIAŁY DUNAJEC
UL. JANA PAWŁA II 312 34-425 BIAŁY DUNAJEC

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLAR  ACJI     (należy obowiązkowo wypełnić)

Właściciel nieruchomości ma obowiązek złożenia deklaracji - art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity
Dz.U. z 2020 r., poz. 1439)

1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X):
□  1. pierwsza deklaracja (dzień - miesiąc – rok)  __ __ _ __ __ __ __ __ __ __
□  2. zmiana danych zawartych w deklaracji od (dzień - miesiąc – rok)  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
 Uzasadnienie zmiany :
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
□  3. Korekta deklaracji od (dzień - miesiąc – rok)  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __        

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ   (należy obowiązkowo wypełnić)

2. Składający deklarację  (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X):
  □  1. właściciel           □  2. współwłaściciel            □  3. użytkownik wieczysty          □  4. zarządca            □  5. użytkownik

□  6. inny podmiot władający nieruchomością (wpisać  jaki ) __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _

C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

Nazwisko Imię

PESEL NIP

   C.2. ADRES ZAMIESZKANIA  1   / SIEDZIBY W PRZYPADKU OSÓB PRAWNYCH I INNYCH  2

Kraj Województwo Powiat

Gmina Ulica Nr. domu Nr. lokalu

Miejscowość Kod pocztowy Poczta

Nr. Telefonu 1 E – mail 2



C.3. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE (Jeśli inny niż 
adres zamieszkania/siedziby)

Gmina Biały Dunajec Ulica Nr. domu Nr. lokalu

Miejscowość Kod pocztowy Poczta

Nr ewidencyjny nieruchomości w rejestrze gruntów (wypełnić w przypadku braku nadanego numeru budynku)

D. WYLICZENIE OPŁATY     (należy obowiązkowo wypełnić)

Oświadczam, że na nieruchomości zamieszkuje …………………………. ( liczba mieszkańców )

D.1 Oświadczam, że posiadam przydomowy
kompostownik

D.2                      Tak    □  D.3                        Nie   □  

D. 4               Liczba mieszkańców D.5                  Stawka opłaty D.6        Wysokość opłaty miesięcznej

D.7 D.8
                                                                        ZŁ

D.9  
                                                                   ZŁ

D.10 Kwota przysługującego zwolnienia z tytułu posiadania kompostownika, o którym mowa
w części D.1. (Iloczyn liczby osób zamieszkujących i stawki miesięcznego zwolnienia jednego
mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. W przypadku gdy zwolnienie nie przysługuje

należy wpisać zero).   

D.11

                                                                   ZŁ

D.12 ŁĄCZNA KWOTA OPŁATY MIESIĘCZNEJ        ( należy obowiązkowo 

wypełnić )

D.13

                                                  ZŁ

E. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ
Oświadczam, że podane w deklaracji dane są zgodne. Zobowiązuję się wnosić opłatę wskazaną w terminie określonym uchwałą Rady Gminy
Biały Dunajec.

Pouczenie
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.  o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U.1427 z 2020r.).

Imię Nazwisko

Data
     
                    _ _ _ _ - _ _ _ _  -  _ _ _ _ _

Czytelny podpis składającego / osoby reprezentującej



G. ADNOTACJE  URZĘDU

Data złożenia deklaracji

    
 _ _ _ _ - _ _ _ _  -  _ _ _ _ _

Czytelny podpis / pieczęć przyjmującego deklarację

Pouczenie:

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę     do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z ustawą     z dnia 17 czerwca 1966 r., o postępowaniu 

egzekucyjnymwadministracji (Dz. U. z 2019r. poz. 1438 z późn. zm.).

Objaśnienia:

1)   Podają osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej,

2)   Podają osoby fizyczne,

1. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć w Urzędzie Gminy w Białym Dunajcu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w terminie do 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania odpadów 

na danej nieruchomości.

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

określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć

nową deklarację do Wójta Gminy Biały Dunajec, w terminie do 10 dnia następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

3. W przypadku nie złożenia deklaracji w terminach określonych w pkt 1 lub pkt 2, bądź uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w

deklaracji Wójt Gminy Biały Dunajec określi w drodze decyzji, wysokość opłaty wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami, biorąc pod 

uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomości o podobnym charakterze.

4. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązkowego, selektywnego zbierania odpadów komunalnych, Wójt Gminy 

Biały Dunajec określa w drodze decyzji, wysokość za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące,(albo rok), stosując 

wysokość stawki opłaty podwyższonej.

5. Zgodnie z RODO (Rozp. PE i Rady UE 2016/679) dane osobowe przetwarzane będą w celu ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi i wynikają z przepisu prawa. Administratorem danych jest Urząd Gminy Biały Dunajec, ul Jana Pawła II 312, 34-425 Biały Dunajec.

Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych jest dostępna na stronie internetowej   www.  dunajec.net.

6. Wraz z deklaracją należy złożyć pełnomocnictwo, w przypadku kiedy właściciel nieruchomości reprezentowany jest przez pełnomocnika.

Objaśnienia:

1, 2   –  dane nieobowiązkowe, składane dobrowolnie

http://www.nowytarg.pl/


Klauzula informacyjna dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych, 
dla osób składających deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na

nieruchomościach zamieszkałych, zlokalizowanych na terenie Gminy Biały Dunajec.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 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 Nr 119
str.1), zwanego w dalszej części: „RODO” informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Biały Dunajec, ul. Jana Pawła II 312, 34-
425 Biały Dunajec, zwany dalej: „Administratorem”. Może Pani/Pan skontaktować się z Administratorem
pisząc na adres: sekretariat  @dunajec.  net lub dzwoniąc pod numer: 18 20 73 197. Może Pani/Pan również
skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony da-

nych pisząc na adres: iod@  bialy  dunajec.  com.  pl lub dzwoniąc pod numer: 18 20 79 521.

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz na podstawie art. 6m ust.1a i 1b ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010, 1579, 2020).

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych ce-
lów. Pani/Pana dane mogą być udostępnione podmiotowi odbierającemu w imieniu Gminy Biały Dunajec
odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, w celu realizacji świadczenia usługi odbioru odpadów ko-
munalnych oraz innym podmiotom upoważnionym do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa.

4. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji mię-
dzynarodowych.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zo-
stały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2019 r. poz. 553, 730, 2020
i z 2018 r. poz. 398).

6. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:
• dostępu do swoich danych osobowych;
• sprostowania swoich danych osobowych;
• żądania usunięcia swoich danych osobowych;
• żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
• wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

7. Podanie  danych  osobowych  jest  wymogiem  ustawowym  i  jest  Pani/Pan  zobowiązana/y  do ich  poda-
nia.  Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości złożenia deklaracji o wysokości opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi na których zamieszkują mieszkańcy.

8. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomaty-
zowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na
wykorzystaniu  danych  osobowych  do  oceny  niektórych  czynników  osobowych  osoby  fizycznej,   w
szczególności  do  analizy  lub  prognozy  aspektów  dotyczących  pracy  tej  osoby  fizycznej,  jej  sytuacji
ekonomicznej,  zdrowia,  osobistych  preferencji,  zainteresowań,  wiarygodności,  zachowania,  lokalizacji  lub
przemieszczania się.
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