
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX/435/2022 
Rady Gminy Wiązownica z dnia 16  grudnia 2022 r 

 

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, DRUKOWANYMI LITERAMI, KOLOREM CZARNYM LUB 
GRANATOWYM  

 DGOK - 1 1. Data wpływu do urzędu 

 

2. Nr dokumentu (sprawy) 

 

D E K L A R A C J A 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości,  

na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Wiązownica 

Podstawa prawna:   
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U.  
z 2022 r., poz. 1297 ze zm.). 

Składający deklarację:  

Właściciel nieruchomości zamieszkanych, na których powstają odpady komunalne, położonych na 
terenie Gminy Wiązownica 

Termin składania deklaracji:  

- w terminie do 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca 
- w przypadku zmiany danych w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
nastąpiła zmiana. 

Miejsce składania deklaracji: Urząd Gminy Wiązownica, ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica 

 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 

Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 
(Obowiązek złożenia deklaracji wynika z art. 6m ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) 

     □ pierwsza deklaracja                                           □ zmiana danych                                        □ korekta deklaracji 

 
 

Data obowiązku: …………-………………-……………………….. 
         (dzień-miesiąc-rok) 

    

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ 
Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

□ Właściciel                                                     □ Współwłaściciel                                                    □ Zarządca         

□ Posiadacz                                                     □ Lokator                                                                   □ Inny 
    

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
 

    

C1. Osoba Fizyczna 

Nazwisko  
 

Imię       

Data urodzenia 
 

Numer PESEL 
 

Telefonu  
 

Adres e-mail  

 C2. ADRES ZAMIESZKANIA 

Kraj 
 

Województwo Powiat 

Gmina 
 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość 
 

Poczta Kod Pocztowy 
                                        …… - ……………. 

C3.   ADRES KORESPONDENCYJNY, WYPEŁNIĆ JEŚLI JEST INNY JAK W CZĘŚCI C2 

Kraj Województwo Powiat 

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość Poczta Kod Pocztowy 
                          …… - …………… 
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C4.  ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
Miejscowość 
 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

Numer ewidencyjny działki 

D. OŚWIADCZAM, ŻE: 
Na terenie nieruchomości wskazanej w części C4 niniejszej deklaracji, 
zamieszkuje:   
                    

……………………………..  
(liczba mieszkańców) 

W tym:                                                                                                             
Ilość osób będących członkami rodziny wielodzietnej o których mowa 
w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny   

…………………………….. 
(liczba mieszkańców) 

E.  OŚWIADENIE O WYPOSAŻENIU NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM MIESZKALNYM 
JEDNORODZINNYM W KOMPOSTOWNIK  

 Oświadczam, że nieruchomość: 

□ nie jest wyposażona w przydomowy kompostownik 

□ jest wyposażona w przydomowy kompostownik, w którym kompostowane są bioodpady stanowiące odpady komunalne                                                                                                         

 

F. SPOSÓB OBLICZENIA WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Miesięczna stawka za osobę (ustalona Uchwałą Rady Gminy 
Wiązownica) 1.                          ………………………………  zł/osobę 

Kwota zwolnienia z tytułu kompostowania bioodpadów na 
jednego mieszkańca 2.                          ………………………………  zł 

Liczba mieszkańców zamieszkujących nieruchomość ogółem  
3.                          ………………………………  osób 

Ilość osób będących członkami rodziny wielodzietnej o 
których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie 
Dużej Rodziny 4.                           ………………………………  osób 

Kwota zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi rodzin wielodzietnych 
(pole numer 4 x stawka zwolnienia ustalona uchwałą Rady Gminy 
Wiązownica) 5.                            ………………………………  zł 

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi ze zwolnieniami  (pole numer 1 – pole numer 2 x 

pole numer 3 – pole numer 5) 6.                            ………………………………  zł 
 

E. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ   

 
……………….………………………............... 

(miejscowość i data) 

 
 ........……….….……………………..……………….. 

(czytelny podpis) 
 

G. ADNOTACJE ORGANU 
 
 
 
 

 
 

Data (dzień – miesiąc – rok) 
 
 
 
 
 
 

 

Podpis przyjmującego formularza 
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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 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1427 ze zm.). 
2. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych 

zawartych w deklaracji właściwy organ zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst 
jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 ze zm.) określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod 
uwagę uzasadnione szacunki, w tym średniej ilości odpadów komunalnych powstających na nieruchomości o podobnym charakterze. 

3. Dane zawarte w deklaracji w szczególności ilość osób zamieszkujących nieruchomości oraz kompostowanie bioodpadów będą weryfikowane, a 
sposób zbierania odpadów będzie podlegał kontroli. W przypadku niewywiązywania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosują stawki opłaty podwyższonej.  

4. W przypadku złożenia korekty deklaracji lub nowej deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi nie stwierdza się nadpłaty w tej opłacie za miesiące, w których usługa odbierania odpadów komunalnych była 
świadczona. 

       Nie jest obowiązkowe 

 
Objaśnienia: 

1. Pozycja A 
Pierwsza deklaracja – wypełnić w przypadku deklaracji składanej po raz pierwszy 
Zmiana deklaracji – wypełnić w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi (zmiana ilośći osób) 
Korekta deklaracji – wypełnić w przypadku zmiany danych nie będących podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi (np. zmiana nazwiska lub nazwy firmy) a także w przypadku konieczności zmiany uprzednio złożonej 
deklaracji, wynikającej np. z błędów rachunkowych i oczywistych omyłek) 
2. Nieruchomości, na których powstają odpady komunalne określone są w części C4. 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z ART. 13 RODO 

Zgodnie 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.U. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej 
„RODO”, informuję, że:  
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Wiązownica z siedzibą przy ul. Warszawska 15, 37-522 

Wiązownica, e-mail: sekretariat@wiazownica.com, tel. 16 622 36 31.  
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: email merit.inspektor.rodo@gmail.com lub pisemnie na adres 

Administratora. 
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu zbierania informacji o osobach podlegających opłacie za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, prowadzenia postępowania administracyjnego, przygotowanie projektu decyzji administracyjnych, 
wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, realizacji zgłoszenia, realizacji zadań na podstawie ustawy z 
dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa 
oraz ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, zgodnie z art. 6 ust 1 pkt c RODO. 

4. Pani/Pana dane osobowe będziemy przechowywać przez okres niezbędny do realizacji czynności wskazanych jako cel 
przetwarzania, a następnie w celach archiwalnych przez okres 5 lat.  

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawnych oraz podmiotom 
przetwarzającym dane w naszym imieniu, np. podmiotom realizującym umowę na wywóz odpadów komunalnych, bank 
obsługujący jednostkę, podmiotom świadczącym pomoc prawną, usługi informatyczne, jak również innym administratorom 
danych osobowych przetwarzającym dane we własnym imieniu, np. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub 
kurierską. 

6. Ma Pani/Pan prawo do: 
- dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania kopii,  
- sprostowania (poprawiania) swoich danych, 
- ograniczenia ich przetwarzania, 
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. Zgodnie z RODO osobom, których dane przetwarzamy w wyżej określonych celach nie przysługuje: 
-         w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
-         prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
-     na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzanych danych osobowych, gdyż podstawą prawną 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. c  RODO. 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowy. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania  
a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie Administratorowi wykonania nałożonego ustawami 
obowiązku określonego w pkt. 3 i będzie skutkowało wszczęciem z urzędu postępowania podatkowego w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. 

mailto:merit.inspektor.rodo@gmail.com

