
Załącznik  Nr 1 do Uchwały Nr XXV/145/2020 

Rady Gminy Wierzbno 

z dnia 15 grudnia 2020 r.  

 

DEKLARACJA 

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 
Deklarację należy wypełnić komputerowo lub ręcznie wielkimi, drukowanymi literami. 

 

 

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

gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) 

Składający 
Właściciel/współwłaściciel/ użytkownik wieczysty/zarządca/ inny 

podmiot władający nieruchomością  położoną  na terenie Gminy 

Wierzbno 

Miejsce składania Urząd Gminy w Wierzbnie, Wierzbno 90 07-111 Wierzbno 

A. ORGAN WŁASCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (należy zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

 Pierwsza deklaracja 
 Korekta/zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji 1) (data zaistnienia zmiany …..-…..-………) 

 Wygaśnięcie obowiązku2)   (data wygaśnięcia …..-…..-………) 

 

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ 

 właściciel  współwłaściciel (należy podać wielkość udziału) 

 użytkownik wieczysty  zarządca nieruchomości 

 inny podmiot władający nieruchomością 

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Imię i Nazwisko 

PESEL (osoby fizyczne) Telefon kontaktowy (informacja nieobowiązkowa) 

ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Kraj Województwo Powiat 

Gmina Ulica Nr domu Nr lokali 

Miejscowość Kod pocztowy Poczta 

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA 

Gmina Miejscowość Nr domu Nr lokalu 

Kod pocztowy Poczta 

Numer ewidencyjny działki w/g ewidencji gruntów (dla nieruchomości niezabudowanej) 



F. OŚWIADCZENIE  

F. 1. OŚWIDCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU BIOODPADÓW 

 TAK posiadam kompostownik i kompostuje 

bioodpady stanowiące odpady komunalne 

 NIE posiadam kompostownika i nie 

kompostuję w nim bioodpadów 

stanowiących odpady komunalne  

F. 2. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ 

 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E faktycznie zamieszkuje ………….. osób 

 

F. 3.4) 

SPOSÓB WYLICZENIA OPŁATY MIESIĘCZNEJ (liczba osób x stawka) 

 

ZADEKLAROWANA 

LICZBA OSÓB 

STAWKA OPŁATY 

USTALONA 

UCHWAŁĄ RADY 

GMINY WIERZBNO 

ZWOLNIENIE Z CZĘŚCI 

OPŁATY USTALONE 

UCHWAŁĄ RADY 

GMINY WIERZBNO 

 

WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY 

    

 
  

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 

SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem 

faktycznym 
 

 
…………………………… 

(miejscowość, data) 

 

 
…………………………… 

(czytelny podpis) 
 
Pouczenie:  

1) Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji. 
2) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Wierzbno deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. 

3) 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. 

Objaśnienia:  

1) Należy zaznaczyć w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi np. zmiana ilości osób zamieszkujących nieruchomość, odstąpienie lub przystąpienie do zbierania i przekazywania 

odpadów w sposób selektywny. 
2) Należy zaznaczyć w przypadku wygaśnięcia obowiązku opłaty np. sprzedaż nieruchomości, śmierć właściciela nieruchomości. 

3) Część F.1.  – należy zaznaczyć właściwy kwadrat . 

4) Część F.3. -  wysokość opłaty należy obliczyć jako iloczyn sumy mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki 
opłaty ustalonej uchwałą w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  z ewentualnym 

uwzględnieniem obniżonej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeśli bioodpady są gromadzone w 

kompostowniku.  

Informacja: 

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. informujemy, że: 
1) Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Wierzbno; 

2) Kontakt z inspektorem ochrony danych: iod-km@tbdsiedlce.pl.; 

3) Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. c ogólnego rozporządzenia RODO oraz ustawy o utrzymaniu czystości               
i porządku w gminach; 

4) Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów 

prawa; 
5) Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. 3 celu, a po tym czasie przez okres oraz 

w zakresie wymaganym przepisami prawa; 

6) Każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia 
przetwarzania, kiedy kwestionuje prawidłowość danych; 

7) Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

8) Podanie danych osobowych jest obowiązkowe na mocy ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach. 

 


