
Załącznik 1  

do Uchwały Nr XVI/76/2020 

Rady Gminy w Wiśniewie 

z dnia 30 stycznia 2020r. 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI 
 

PODSTAWA PRAWNA Art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010); 

Uchwała Nr XVI/76/2020 z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie określenia wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości. 

SKŁADAJĄCY Deklaracja przeznaczona jest dla właścicieli nieruchomości (współwłaścicieli, 

użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających 

nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających 

nieruchomością położonych na terenie gminy Wiśniewo), na których powstają 

odpady komunalne. 

TERMIN SKŁADANIA Art. 6 m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010); 

Termin złożenia pierwszej deklaracji – w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na 

nieruchomości pierwszego mieszkańca.  W przypadku zmiany danych będących 

podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie do 10  

dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. 

MIEJSCE SKŁADANIA Urząd Gminy w Wiśniewie, Wiśniewo 86 

A.  ORGAN, DO  KTÓREGO  NALEŻY  ZŁOŻYĆ  DEKLARACJĘ 

                            WÓJT GMINY WIŚNIEWO, WIŚNIEWO 86 06-521 WIŚNIEWO 

B.  OBOWIĄZEK  ZŁOŻENIA  DEKLARACJI 

B.1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji  

         (należy zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

 pierwsza deklaracja                              zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji –      

                                                                    data zaistniałej zmiany …………………………… 
                                                                              

C.  SKŁADAJĄCY  DEKLARACJĘ  

(zaznaczyć właściwy kwadrat) 

  Właściciel                                               Użytkownik wieczysty 

 Współwłaściciel                                    Jednostka organizacyjna posiadająca nieruchomość w  

                                                                                   zarządzie lub użytkowaniu 
 Inny podmiot władający nieruchomością

1
 

 

                                                 
1 Przyjmuje się, że w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku (art. 2 ust. 1 pkt 4) przez inne osoby 

władający nieruchomością rozumie się dzierżawcę czy najemcę, posiadacza (w tym samoistnego w rozumieniu art. 

336 k.c.) oraz korzystającego, jeżeli dana nieruchomość została oddana do korzystania.  



 

D.  DANE  SKŁADAJĄCEGO  DEKLARACJĘ 

D.1. Rodzaj składającego deklarację 

osoba prawna                                       osoba fizyczna 

 jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 

D.2. Nazwa pełna (dot. osób prawnych i jednostek organizacyjnych) / Imię i nazwisko (dot. osób 

fizycznych)  
 

 

 

 

D.3. IDENTYFIKATOR 

REGON 
 

 

PESEL /NIP
2
 

 

Kraj 

 
Województwo 
 

Powiat Gmina 

Ulica 

 
Numer domu Numer lokalu Miejscowość 

Kod pocztowy 

 
Poczta Numer telefonu (dobrowolnie) E-mail (dobrowolnie) 

E.  ADRES  NIERUCHOMOŚCI, NA  KTÓREJ  POWSTAJĄ  ODPADY  KOMUNALNE 

Ulica 

 
Numer domu Numer lokalu Miejscowość 

Kod pocztowy 

 
Poczta 

F.  OŚWIADCZENIE  WŁAŚCICIELI  NIERUCHOMOŚCI   

1.Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji 

zamieszkuje: ………osób (należy podać faktyczną liczbę osób zamieszkałych) 

G. WYLICZENIE MIĘSIECZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI  

 

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość (wskazana w części F) 

 

……………….. osób 

Stawka opłaty określona uchwale Rady Gminy Wiśniewo w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. 

 

……………… zł/osobę 

Wyliczenie miesięcznej opłaty (stawkę opłaty należy pomnożyć przez 

liczbę osób zamieszkujących nieruchomość oraz pomniejszyć o ewentualne 

zwolnienie dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami 

mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące 

odpady komunalne w kompostowniku przydomowym określone w uchwale 

Rady Gminy Wiśniewo w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty). 

 

 

 

 

 

………………. zł/miesiąc 

 

                                                 
2   Nr Identyfikacji  Podatkowej (NIP) podają tylko podmioty obowiązane posiadać NIP na podstawie przepisów ustawy z dnia  13 

października 1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2012 r., poz. 1314 z ze zm.). 

 



H. ODPADY „ZIELONE” 

Na nieruchomości znajduje się kompostownik (zaznacz właściwe) 

 

 Tak                                             Nie 

 

I. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 

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

Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego
3
 (niepotrzebne skreślić) 

 

J. ADNOTACJE ORGANU 

 

 

 

Pouczenie: 

W wypadku nie wpłacenia w obowiązujących terminach kwoty wynikającej z niniejszej deklaracji, niniejsza 

deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego na podstawie art. 3a z ustawa z dnia                             

17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r.  poz. 1619) 

 

Objaśnienia: 

1. Pola deklaracji części A-H niniejszej deklaracji wypełnia składający deklarację. Wypełnienie następuje komputerowo 

lub ręcznie; dużymi drukowanymi literami; czarnym lub niebieskim kolorem. 

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

komunalnymi właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie do 10  dnia 

następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 

zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc w którym nastąpiła zmiana (art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010) 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), 

informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym 

związanych. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Wiśniewo jest: Wójt Gminy 

Wiśniewo, Wiśniewo 86  06-521 Wiśniewo.  

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Wiśniewo: 

ugwisniewo@ugwisniewo.pl 

3. Administrator danych osobowych – Wójt Gminy Wiśniewo – przetwarza Pani/Pana dane osobowe  w celu 

realizacji obowiązków wynikających w przepisów prawa.  

4. Administrator danych osobowych – Wójt Gminy Wiśniewo – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r., poz. 900) oraz ustawy z dnia 13 

września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz.2010). 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące 

zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają 

z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a także inne podmioty, które na podstawie stosownych umów 

przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Wójt Gminy Wiśniewo. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa. 

                                                 
3     Należy dołączyć pełnomocnictwo z dowodem opłaconej opłaty skarbowej. 



7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 

prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; prawo do żądania 

sprostowania (poprawiania) danych osobowych. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony 

danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W przypadku nie podania danych 

osobowych nie będą mogły zostać zrealizowane obowiązki wynikające  z przepisów prawa. Niedopełnienie 

obowiązku ustawowego może skutkować odpowiedzialnością karno-skarbową. 

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
 

Ja, niżej podpisany/na wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych  osobowych. 

 

 

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

/data/podpis/ 

 


