
Załącznik do uchwały Nr XIII/116//2019  
Rady Gminy Wietrzychowice 

z dnia  19 grudnia 2019 r. 

 

DEKLARACJA 

 O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYM 
 

Podstawa prawna Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) 

Termin składania Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca oraz 

w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana 

Miejsce składania Urząd Gminy Wietrzychowice 33-270 Wietrzychowice 19 

 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
Wójt Gminy Wietrzychowice, 33-270 Wietrzychowice 19 

 

B. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

B 1.  Pierwsza deklaracja 
B 2. Data powstania obowiązku ponoszenia 

opłaty (dzień zamieszkania mieszkańca): 

 

          
 

B 3.  Nowa deklaracja/ 

            Korekta deklaracji * 
B 4. Data zaistnienia zmiany danych będących 
podstawą ustalenia wysokości opłaty: 

          
 

B 5.  Wygaśniecie obowiązku 
             
 

 

          
 

B 6. Przyczyna złożenia nowej deklaracji (wypełnić jeśli powyżej zaznaczony został kwadrat B 3. – Nowa deklaracja lub B5. ) 
 

 ZAMIESZKANIE NOWONARODZONEGO DZIECKA   WYJAZD MIESKAŃCA DO INNEJ GMINY 

 ZAMIESZKANIE MIESZKAŃCA Z INNEJ GMINY   WYJAZD MIESZKAŃCA ZA GRANICE 

  PRZYJAZD MIESZKAŃCA Z ZAGRANICY    INNY (podać jaki)…………………………………………………… 

 ZGON OSOBY ZAMIESZKUJĄCEJ NIERUCHOMOŚĆ   

 

C. SKŁADAJACY DEKLARACJĘ (należy zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 

 Właściciel         Współwłaściciel 

 Osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu   Użytkownik wieczysty 

 Inny podmiot władający nieruchomości (należy podać jaki)** …..……………………..……………………………… 

 

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

D 1.   PESEL (dotyczy osób fizycznych) / NIP (dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych 

nie posiadających osobowości prawnej) 

 

 

          

 

D 2. Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię / Nazwa pełna 

 

 

D 3.   DANE NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE  

Gmina 

 

Ulica 

 

Nr   domu 

 

Miejscowość  

 

Kod pocztowy 

 

Poczta 

 

Nr telefonu *** 

 

E-mail:*** 

 

D 4. ADRES ZAMIESZKANIA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJE / ADRES SIEDZIBY – 

(wypełnić jeśli jest inny niż adres  nieruchomości z poz. D 3). 

Kraj 

 
Województwo Powiat 

Gmina 

 
Ulica Nr domu 

Miejscowość  

 
Kod pocztowy Poczta 

E. OŚWIADCZAM , ŻE W GOSPODARSTWIE DOMOWYM NA 

TERENIE NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ W CZĘŚCI D3. 

NINIEJSZEJ DEKLARACJI ZAMIESZKUJE : 

 

 
 

……………………………………………. 

osoba /osoby/osób * 



F. OŚWIADCZAM ŻE ODPADY KOMUNALNE BĘDĄ ZBIERANE I ODBIERANIE W SPOSÓB (zaznaczyć 

właściwy kwadrat) 

F 1. Selektywny                                                                                                                                                                    

F2. Selektywny, a odpady ulegające biodegradacji są kompostowane w przydomowym kompostowniku                

      który posiadam 

G. WYLICZENIE OPŁATY 
1 2 3 

Ilość mieszkańców podana w części 

E deklaracji 

Stawka opłaty **** Iloczyn liczby mieszkańców i stawki 

opłaty (poz. 1 x poz.2) 

 

 
  

Zwolnienie gospodarstwa domowego z części opłaty za posiadanie kompostownika wynosi:............. zł 

 

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi: ………………. zł 
(iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty minus zwolnienie z części opłaty za posiadany kompostownik) 

 

 

 

H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO (YCH) DEKLARACJĘ/ OSOBY REPREZENTUJACEJ SKŁADAJACEGO 

 

 

I. ADNOTACJE ORGANU 
Numer karty: Podpis osoby wprowadzającej: 

 
 

 

UWAGI: 

 

 
  * -    niepotrzebne skreślić 

   ** -  najem, dzierżawa, użyczenie, inne 
*** - dane niewymagane 

**** - Stawka opłaty określona w uchwale Rady Gminy Wietrzychowice w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz    

ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wietrzychowice. 
 

POUCZENIE: 

Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1438 ze zm.) 

niniejsza  deklaracja stanowi  podstawę  do wystawienia tytułu wykonawczego. 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA  
Na podstawie art. 13 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:  
Gmina Wietrzychowice reprezentowana przez Wójta Gminy Wietrzychowice  

Adres: Wietrzychowice 19, 33-270 Wietrzychowice, tel. 14 6 41 80 45.  

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl 
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.  

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, 

w tym przepisów archiwalnych.  
5.Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.  

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.  

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:  
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - 

prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.  

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa 
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
 

Objaśnienia: 

1. Pole „pierwsza deklaracja” należy zaznaczyć znakiem „X” w przypadku, gdy dany podmiot nie składał wcześniej deklaracji o wysokości deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za nieruchomość. Pierwszą deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej 

nieruchomości pierwszego mieszkańca. Należy również podać datę zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. 
2. Pole „nowa deklaracja” należy zaznaczyć „X” w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. Nową deklarację należy złożyć w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Jednocześnie należy 

zaznaczyć lub wpisać w dziale B6 deklaracji stosowne uzasadnienie zmiany.  
3. Pole „wygaśnięcie obowiązku” należy zaznaczyć znakiem „X” w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia obowiązku uiszczenia należnej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. wyprowadzka, zmiana właściciela nieruchomości” wpisując w części B6 deklaracji stosowne uzasadnienie. 

4. Pole „korekta deklaracji” należy zaznaczyć znakiem „X” m.in. w przypadku błędu (np. oczywista omyłka pisarska, błąd rachunkowy) w złożonej już deklaracji. 
 

mailto:inspektor@cbi24.pl

