
OD-1                Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIII/151/20  Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10.07.2020  r.

POLA  JASNE  WYPEŁNIA  WŁAŚCICIEL  NIERUCHOMOŚCI  -  KOMPUTEROWO  LUB  DRUKOWANYMI  LITERAM

DEKLARACJA 
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa prawna: 

Składający:

Termin składania:

Miejsce składania:

Organ właściwy do 
złożenia deklaracji:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz. U. z 2019 r. 
poz. 2010 ze zm./

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników 
wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub 
użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością zamieszkałą.

Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego 
mieszkańca. W przypadku zmiany danych będących podstawa 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. 
Właściciel nieruchomości może złożyć nową deklarację zmniejszającą wysokość zobowiązania z 
tytułu opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi za okres wsteczny w związku ze śmiercią 
mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

Urząd Gminy w Wierzbinku, Plac Powstańców Styczniowych 110, 62-619 Sadlno

Wójt Gminy Wierzbinek

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)
   Pierwsza deklaracja   [obowiązująca od     ]       
   Nowa deklaracja        [obowiązująca od     ]
   Korekta deklaracji      [obowiązującej w okresie od  do  ]
   Deklaracja wyrejestrowująca [obowiązująca od    ]

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ

2. Składający: (zaznaczyć właściwy kwadrat)
    Właściciel                                                 Współwłaściciel                                                      Posiadacz                                           
    Jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie                      Użytkownik
    Inny podmiot władający nieruchomością:   

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

3. Status: (zaznaczyć właściwy kwadrat)
    Osoba fizyczna                   Osoba prawna                  Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

4. Imię i nazwisko / Pełna nazwa 

5. PESEL 6. REGON 7. NIP

8.. Nr telefonu 9. Adres e-mail

ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBY

10. Kraj 11. Województwo 12. Powiat

13. Gmina 14. Ulica 15. Nr domu 16. Nr lokalu

17. Miejscowość 18. Kod pocztowy 19. Poczta

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA

20. Miejscowość 21. Ulica 22. Nr domu 23. Nr lokalu

24. Nr działki (uzupełnić w przypadku, gdy nie jest
możliwe podanie adresu nieruchomości)

25. Obręb geodezyjny (uzupełnić w przypadku, gdy nie jest możliwe podanie adresu nieruchomości)

E. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI JEDNORODZINNEJ



26. Oświadczam, że na nieruchomości dla której składana jest deklaracja znajduje się kompostownik, w którym 
kompostowane są bioodpady stanowiące odpady komunalne (zaznaczyć właściwy kwadrat):
                                          TAK                                                                                                        NIE 

F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

F.1 Wyliczenie opłaty 

Stawka opłaty Liczba osób zamieszkałych na terenie 
nieruchomości wskazanej w części D

Miesięczna kwota opłaty 
( poz.27 x  poz. 28.)

27.                                                                                  28.  29  .

F.2. Zwolnienie dla właścicieli nieruchomości jednorodzinnych, wyposażonych w kompostowniki

Stawka zwolnienia Liczba osób zamieszkałych na terenie 
nieruchomości, uprawnionej do 
skorzystania ze zwolnienia

Wysokość miesięcznego zwolnienia dla 
nieruchomości

30. 31. 32.

F.2 DO ZAPŁATY ZA MIESIĄC kwota opłaty za gospodarowanie odpadami pomniejszona o kwotę należnego zwolnienia (kwotę 
z poz.29 należy pomniejszyć o kwotę zwolnienia z poz. 32)

33.               

              …............................................ zł            ( słownie złotych:..................................................................................................................)

G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

34.

                     
   ............................................................................................................................................................   
                                   (miejscowość i data)                                        

35.

........................................................................................................................................................  

(czytelny podpis)

H. POUCZENIE:

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r.
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 

I. KLUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. str.1 ), dalej
„RODO”, informują, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Wierzbinek
• adres: Powstańców Styczniowych 110, Wierzbinek, 62-619 Sadlno e-mail: wojt@wierzbinek.pl;
• inspektor ochrony danych osobowych w Gminie Wierzbinek  - Andrzej Andrzejewski - kontakt: iod8@wp.pl;
Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu zapewnienia odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy
Wierzbinek, sprawowania nadzoru nad sposobem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek oraz wypełnienia
obowiązku ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na podstawie przepisów ustawy z
dnia  13 września  1996 roku o  utrzymaniu  czystości  i  porządku w gminach oraz zapisami  ustawy z  dnia  29  sierpnia  1997 r.  Ordynacja
podatkowa.
Podanie danych osobowych wynika z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Państwa  dane  osobowe  będą  udostępniane  wyłącznie  podmiotom  uprawnionym  na  podstawie  przepisów  prawa.  Do  Państwa
danychosobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania, podmioty zewnętrzne realizujące
usługi na rzecz Gminy Wierzbinek.
Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa w szczególności ustawy o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy. Minimalny okres przechowywania wynosi 10 lat.
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:
a) Dostępu do swoich danych osobowych.
b) Poprawiania swoich danych osobowych.
c) Wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania w przypadku:
I. zakwestionowania prawidłowości danych osobowych lub podstawy prawnej ich przetwarzania,
II. potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych osobowych, pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich przetwarzania przez Urząd
Gminy w Wierzbinku, w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
d) Wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

J. ADNOTACJE ORGANU
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