
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  DLA NIERUCHOMOŚCI, NA 

KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB INNE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE 

REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE 

Podstawa prawna:  

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439).  

Składający: 

Właściciel (w rozumieniu Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) nieruchomości na której znajdują się domki 

letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez 

część roku. 
Miejsce składania:  

Urząd Miejski w Dukli, Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla lub elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP.  

Termin składania: W ciągu 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku 

powstania zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi powstającymi na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w 

terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. 
Organ właściwy do przyjęcia deklaracji: Burmistrz Dukli                         

 

A.  OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI   (zaznaczyć właściwy kwadrat)  

             
  1          Pierwsza deklaracja 

                 Zmiany danych zawartych w deklaracji 
 2                (składana w przypadku zaistnienia zmiany 

                    danych zamieszczonych w złożonej deklaracji) 
           Korekta deklaracji 
  3           (składana w przypadku korekty błędów w  

              złożonej wcześniej deklaracji)        

 

                 Wygaśnięcie obowiązku uiszczania opłaty 
 4                (składana w przypadku zbycia nieruchomości 

                      lub innej zmiany właściciela) 

 

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 5 
 

Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat): 
                              osoba fizyczna                                                                                        osoba prawna  

                              jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej                  

Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat): 
      właściciel             współwłaściciel             użytkownik wieczysty             zarządca                użytkownik 

      inny podmiot władający nieruchomością (np. najemca, dzierżawca) …………………………………………… 

 
*dotyczy właścicieli nieruchomości będącymi osobami fizycznymi           **dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących osobami fizycznymi 

Imię i nazwisko* / Nazwa podmiotu**: 

 

 

PESEL*: 

 

 

REGON**: NIP**: 

Numer telefonu: Adres e-mail: 

 

 

C. ADRES ZAMIESZKANIA* / SIEDZIBY** SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 

Kraj: 

 

Województwo: Powiat: 

Gmina: 

 

 

Ulica: Nr domu: Nr lokalu: 

Miejscowość: 

 

 

Kod pocztowy: Poczta: 

 

  



D. ADRES DO KORESPONDENCJI (jeśli jest inny niż w części C) 

 

Kraj: Województwo: Powiat: 

Gmina: Ulica: Nr domu: Nr lokalu: 

Miejscowość: 

 

 

Kod pocztowy: Poczta: 

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI,  NA  KTÓREJ  ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB INNE NIERUCHOMOŚCI         

WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE 

Gmina: 

 

 

Ulica: Nr domu: Nr lokalu: Nr działki: 

Miejscowość: 

 

Kod pocztowy: Poczta: 

 

 

F. ROCZNA OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI 

NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB INNYCH NIERUCHOMOŚCI  

WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE 

      1. Ryczałtowa roczna stawka opłaty dla nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe       

      wynosi6: 
 

      …………………………… , ……….  zł 

 

G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 

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

            (miejscowość i data)                                                                                              (czytelny podpis) 

H. Adnotacje organu 

 

 

 

POUCZENIE                                                                                                                                                                                                                                                
1.              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. z 2020 r. poz. 1427) oraz art. 6n ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439). 

2.               Zgodnie z art. 6o  Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) w razie niezłożenia 
deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz Dukli 
określa w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
3.              Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Dukli deklaracje 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.   
4.              W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości 
jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. 

 

OBJAŚNIENIA 

1. Pole „pierwsza deklaracja” należy zaznaczyć „X” w przypadku, gdy dany podmiot nie składał wcześniej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi na nieruchomości, której dotyczy deklaracja, w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie opłaty. 

2. Pole „zmiana danych” należy zaznaczyć „X” w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi na danej nieruchomości, w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą 
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

3. Pole „korekta deklaracji” należy zaznaczyć „X” w przypadku korekty błędów w złożonej wcześniej deklaracji. 
4. Pole „wygaśnięcie obowiązku uiszczania opłaty” należy zaznaczyć „X” w przypadku zbycia nieruchomości lub innej zmiany właściciela. 
5. Załącznik A wypełnia się w przypadku, gdy nieruchomość posiada więcej niż jednego właściciela.  
6. Stawka została określona właściwą uchwałą Rady Miejskiej w Dukli w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 
 
  



 

 

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)  

 

 

 
Zgodnie z art.13 Ogólnego 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) 

informuję, że: 

1. Administratorem Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Dukli, Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Urząd Miejski w Dukli, Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla lub e-mail iod@dukla.pl. 

3. Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań urzędu – na podstawie art. 6 Ogólnego 

Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. i na podstawie Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713). 

4. Odbiorcami Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 

przepisów prawa oraz podmioty będące partnerami projektu.  

5. Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną oraz 

jednolitym rzeczowym Wykazem Akt. 

6. Posiada Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub 

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

cofnięcia zgody w dowolnym momencie i wniesienia skargi do organu nadzorczego  

7. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne. 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………… 

                                                                                                                                (DATA I PODPIS) 

  



A 

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI  

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

DANE WSPÓŁWŁAŚCICIELA 

1. DANE IDENTYFIKACYJNE 

Nazwisko: 

 

Imię: 

PESEL: Nr telefonu: 

 

2. ADRES ZAMIESZKANIA 

Kraj: 

 

Województwo: 

 

Powiat: 

Gmina: 

 

Ulica: Nr domu: Nr lokalu: 

Miejscowość; Kod pocztowy: Poczta: 

 

 

DANE WSPÓŁWŁAŚCICIELA 

1. DANE IDENTYFIKACYJNE 

Nazwisko: 

 

Imię: 

PESEL: Nr telefonu: 

 

2. ADRES ZAMIESZKANIA 

Kraj: 

 

Województwo: 

 

Powiat: 

Gmina: 

 

Ulica: Nr domu: Nr lokalu: 

Miejscowość; Kod pocztowy: Poczta: 

 

 

DANE WSPÓŁWŁAŚCICIELA 

1. DANE IDENTYFIKACYJNE 

Nazwisko: 

 

Imię: 

PESEL: Nr telefonu: 

 

2. ADRES ZAMIESZKANIA 

Kraj: 

 

Województwo: 

 

Powiat: 

Gmina: 

 

Ulica: Nr domu: Nr lokalu: 

Miejscowość; Kod pocztowy: Poczta: 

 



 


