
Załącznik do Uchwały Nr XXXI/250/2022 

   Rady Gminy Korycin z dnia 29 listopada 2022 r. 

 
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, 

 CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

 

 

 

Nr dokumentu                                                                                                                                            Data , miejsce złożenia 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE           
ODPADAMI KOMUNALNYMI 

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

Składający: 
Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy 

Korycin. 

Termin składania: 
Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca 
oraz w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana w przypadku zmiany 
danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Organ właściwy do złożenia 
deklaracji Wójt Gminy Korycin 

Miejsce składania: Urząd Gminy Korycin , ul. Knyszyńska 2a, 16-140 Korycin 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Cel złożenia formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat)                                                                                                                                  

□ Pierwsza deklaracja      □  Zmiana deklaracji*    □ Korekta deklaracji        □ Ustanie obowiązku  uiszczania opłaty*  

Okres, od którego deklaracja obowiązuje (miesiąc i rok) 
                                                                              

 * uzasadnienie przyczyny zmiany deklaracji lub ustania obowiązku opłaty 
 
 
 
 

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ 

Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat)  

□ Właściciel                          □ Współwłaściciel       
□ Użytkownik wieczysty                                      □ Inny podmiot władający nieruchomością      

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 

Nazwisko/ Nazwa Imię  

Telefon, e-mail PESEL/ NIP 

B.2. ADRES ZAMIESZKANIA/ SIEDZIBY PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 Kraj 
 
 

Województwo Powiat 

Gmina 
 
 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość 
 
 

Kod pocztowy Poczta 

B.3. ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnić jeśli jest inny niż adres zamieszkania/ siedziby) 
Kraj Województwo Powiat 



Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość Kod pocztowy Poczta 

B.4. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE                                                                
(wypełnić jeśli jest inny niż adres zamieszkania/ siedziby) 
Kraj 

POLSKA 
Województwo 

PODLASKIE 
Powiat 

SOKÓLSKI 

Gmina  
                              KORYCIN 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość Kod pocztowy Poczta 

C. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU BIOODPADÓW (zaznaczyć 
właściwy kwadrat) 

□ Posiadam kompostownik i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne 

□ Nie posiadam kompostownika i nie kompostuję bioodpadów stanowiących odpady komunalne  

 
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części B.4. zamieszkuje …........................….. osób 

D. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD NIERUCHOMOŚCI, 
NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ  MIESZKAŃCY 

Liczba osób 
 

Stawka opłaty (zł/ m-c) 
     Kwota opłaty (zł / m-c)        

 
 
1.  2.  3.  

Kwota przysługującego zwolnienia za kompostowanie:  
 
wysokość zwolnienia ............ zł x liczba osób ............ 4.  

 
Wysokość opłaty miesięcznej (pozycja 3 minus pozycja 4) 

5.  

E. PODPIS WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI LUB OSOBY REPREZENTUJĄCEJ WŁAŚCICIELA 
NIERUCHOMOŚCI 
Oświadczam, że dane zawarte w niniejszej deklaracji są zgodne ze stanem faktycznym 

 Imię 
 
 
 
 

Nazwisko 

Data wypełnienia  (dzień, miesiąc, rok) 
 
 
 
 
 

Podpis 
 
 

G.  ADNOTACJE ORGANU WERYFIKUJĄCEGO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pouczenie 

 

1. Opłatę należy uiszczać  za okres trzech miesięcy bez  wezwania na rachunek bankowy  Gminy Korycin lub w drodze inkasa  w 
odstępach kwartalnych: 

- do 15 marca danego roku za I kwartał,  

- do 15 maja danego roku za II kwartał, 

- do 15 września danego roku za III kwartał,  

- do 15 listopada danego roku za IV kwartał. 

 

2. W celu weryfikacji złożonej deklaracji, organ może wezwać do udokumentowania danych zawartych w deklaracji. Wezwanie to 

zostanie sporządzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. 

3. Kto wbrew obowiązkowi do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nie składa 

deklaracji w wyznaczonym terminie – podlega karze grzywny. (Podstawa prawna: art. 10 ust. 2b ustawy o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach). 

4. Kto wbrew złożonej informacji, o której mowa w art. 6m ust. 1b pkt 7, nie posiada kompostownika przydomowego lub nie 

kompostuje w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne – podlega karze grzywny (Podstawa prawna: art. 10 ust. 2c ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).  

5. 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. (Podstawa prawna art. 6m ust. 1 ustawy o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach). 

6. 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. (Podstawa prawna art. 6m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). 

7. 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. (Podstawa 

prawna: art. 6i ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).  

8. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 
1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.  
9. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co 

do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy Korycin określa w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

Objaśnienia 
1. Pierwsza deklaracja – zgodnie z art. 6m. ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest 
obowiązany złożyć do wójta, deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia 
zamieszkania na danej nieruchomości.  
2. Nowa deklaracja – zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w przypadku zmiany danych 
będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomośc i jest 
obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana (np. zmiana 
ilości osób zamieszkałych nieruchomość, zgon, sprzedaż mieszkania lub domu). 

 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych wynikająca z art. 13 RODO. 

Wypełniając obowiązek informacyjny z art. 13 ust. 1 i 2 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. Urz. UE L 2016, 119, str. 1, Dz. Urz. UE L 2018, 127, str. 2 oraz Dz. 
Urz. UE L 2021, 74, str. 35) – (w skrócie „RODO”), uprzejmie informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Korycin jest Wójt Gminy Korycin, z siedzibą w 
Urzędzie Gminy Korycin przy ul. Knyszyńskiej 2a, 16-140 Korycin, 85 7229181. 

2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się za 
pośrednictwem danych kontaktowych administratora: Urząd Gminy Korycin, ul. Knyszyńska 2a, 16-140 Korycin, wysłać zapytania na 
adres: iod@korycin.pl, lub pod nr. tel. 85 7229181. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku przez Gminę Korycin gospodarowania odpadami 
komunalnymi (w tym naliczenia i ewentualnej egzekucji opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi) na podstawie 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) RODO.  

4. 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 przez Wójta Gminy Korycin decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

5. 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.  

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz 
podmiotom, którym dane zostały powierzone do przetwarzania w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązku Gminy gospodarowania 
odpadami komunalnymi oraz podmiotom świadczącym na rzecz Urzędu usługi informatyczne, pocztowe.  

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

Ma Pani/Pan prawo do:  
1) dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych;  
2) żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;  

mailto:iod@korycin.pl


3) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:  
a). dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;  
b). nie ma podstawy prawnej do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;  
c). wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;  
d). Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;  
e). Pani/Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;  

4) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;  
5) sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:  

a). zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją;  
b). dane przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 
powierzonej Administratorowi, z wyjątkiem sytuacji, w której Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do 
przetwarzanie danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, 
dochodzenia lub obrony roszczeń;  

6) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w 
Urzędzie Pani/Pana danych osobowych.  

8.    Nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych.  
9.    Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   


