
 
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 
Podstawa prawna: 

 

 

Składający: 

 

 

 

 

Miejsce składania: 

Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 2010 t.j. z późn. zm.) 

 

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 Miasta 

Wąbrzeźno 

 

Urząd Miasta Wąbrzeźno, ul. Wolności 18, 87-200 Wąbrzeźno 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA DEKLARACJI 

BURMISTRZ WĄBRZEŹNA 

ul. Wolności 18 

87-200 Wąbrzeźno 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznacz właściwy kwadrat  poprzez postawienie znaku „x”) 
1) 

 

                Pierwsza deklaracja 
2)

         data (dzień-miesiąc-rok) ……………………………… 

                  

               Nowa deklaracja 
3)

              data zaistnienia zmian (dzień-miesiąc-rok) …………………………………... 

 

                 Korekta deklaracji 
4)

            

 

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznacz właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku „x”) 

 

        właściciel         współwłaściciel          użytkownik  wieczysty        spółdzielnia mieszkaniowa/wspólnota mieszkaniowa 

         

         jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu 

 

         inny podmiot władający nieruchomością (jaki?)…………………….………………………………………………. 

 

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (zaznacz właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku „x”) 

 

 

OSOBA                  OSOBA        JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ          

FIZYCZNA            PRAWNA                               

IMIĘ I NAZWISKO/ NAZWA PEŁNA 

 

 

 

PESEL
5) 

 

 

NIP 
6)

  
 

REGON 
6)

  
 

Adres e-mail (nieobowiązkowo) 

 

 

Telefon (nieobowiązkowo) 

E. ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY  

Kraj 

 

 

Województwo Powiat 

Gmina 

 

 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość 

 

 

Kod pocztowy Poczta 



 

 

F. ADRES DO KORESPONDENCJI (należy wypełnić, jeżeli adres jest inny niż podany w rubryce E) 

Kraj 

 

 

Województwo 

 

 

Powiat 

 

 

Gmina 

 

 

Ulica 

 

 

Nr domu 

 

Nr lokalu 

 

Miejscowość 

 

 

Kod pocztowy 

 

Poczta 

 

G. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE (należy wypełnić, jeżeli adres jest inny niż 

podany w rubryce E) 

Gmina 

 

 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość 

 

 

Kod pocztowy Poczta 

H. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

1. Dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkałych 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w rubryce G niniejszej deklaracji: 

1. Zamieszkuje                    osób. 

2. Kompostuję bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym           tak              nie  

 

Wyliczenie miesięcznej opłaty: 

…………………………………   X  …………………………………..  =  ………………………………………….. zł 

           (liczba mieszkańców)                                                  (stawka opłaty) 7)                                          (iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty) 

 

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

2. Dotyczy właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne 

 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w rubryce G niniejszej deklaracji odpady komunalne gromadzone są  

w następujących pojemnikach: 

Wyliczenie miesięcznej opłaty: 

1. …………………………………   X  …………………………………..  =  ………………………………………….. zł 
      (liczba pojemników 60 l)                                                        (stawka opłaty) 7)                                          (iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty) 

 

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

                                                                                                     (frakcje odpadów) 
8) 

 

2. …………………………………   X  …………………………………..  =  ………………………………………….. zł 
      (liczba pojemników 120 l)                                                       (stawka opłaty) 7)                                         (iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty) 

 

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

                                                                                                     (frakcje odpadów) 
8) 

 

3. …………………………………   X  …………………………………..  =  ………………………………………….. zł 
      (liczba pojemników 240 l)                                                       (stawka opłaty) 7)                                         (iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty) 

 

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

                                                                                                     (frakcje odpadów) 
8) 

 

4. …………………………………   X  …………………………………..  =  ………………………………………….. zł 
      (liczba pojemników 360 l)                                                       (stawka opłaty) 7)                                         (iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty) 
 

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

                                                                                                     (frakcje odpadów) 
8) 

 

5. …………………………………   X  …………………………………..  =  ………………………………………….. zł 
      (liczba pojemników 600 l)                                                      (stawka opłaty) 7)                                          (iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty) 

 

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

                                                                                                     (frakcje odpadów) 
8) 

 



 

6. …………………………………   X  …………………………………..  =  ………………………………………….. zł 
     (liczba pojemników 1100 l)                                                    (stawka opłaty) 7)                                          (iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty) 

 

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

                                                                                                     (frakcje odpadów) 
8) 

   

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi łącznie………………………………………..zł 

                (należy wpisać sumę z poz. 1-6) 

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

 

3. Dotyczy właścicieli nieruchomości, które są w części zamieszkałe i w części niezamieszkałe, na których powstają odpady 

komunalne 
Oświadczam, że wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z lit. H pkt 1 i 2 wynosi: 

……………………………………..……….. zł 

                (należy wpisać sumę opłat z punktu 1 i 2) 

 

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

I. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 

 

 

 

 

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

       (miejscowość i data)                                                                                                                       (czytelny podpis) 

J. ADNOTACJE ORGANU 

 

 

 

 

 

 

 

Pouczenie: 

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 2019 r. poz. 1438 z późn.zm.) 

Objaśnienia: 

1) Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości dużymi, drukowanymi literami. 

2) Pierwsza deklaracja – jest składana w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub 

powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 

3) Nowa deklaracja – jest składana w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej 

nieruchomości, w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.  

4) Korekta deklaracji – jest składana w przypadku zmiany danych nie będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

5) Wypełnia osoba fizyczna. 

6) Wypełnia osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. 

7) Stawka opłaty została określona w Uchwale Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. 

8) w pozycji frakcje odpadów należy wpisać, jakie frakcje odpadów mają być gromadzone w pojemnikach o danej pojemności: 

odpowiednio należy wpisać: zmieszane, papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, bio.  
Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 informuję, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Wąbrzeźno, ul. Wolności 18, 87-200 Wąbrzeźno, sekretariat@wabrzezno.com 

2) Kontakt do wyznaczonego inspektora Ochrony Danych osobowych: iod@wabrzezno.com; 
3) Pani/Pana dane osobowe Burmistrz Wąbrzeźna pozyskał w procesie przyjmowania Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i 

będą one przetwarzane w celu realizacji uprawnień i obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach i będą udostępniane podmiotom odbierającym odpady komunalne od właściciela nieruchomości i prowadzącym punkty selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych; 

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
upłynięcia okresu przedawnienia; 

6) Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania 

zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza Pana/Pani prawa; 

7) Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. Brak podania danych osobowych 

spowoduje niewypełnienie obowiązku ustawowego w zakresie obowiązku złożenia Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 
8) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 



 

 


