
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/147/2020 

Rady Gminy Wierzchowo 

z dnia 26 listopada 2020 r. 
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POLA JASNE WYPEŁNIA SKŁADAJĄCY W SPOSÓB CZYTELNY, DRUKOWANYMI LITERAMI, KOLOREM CZARNYM LUB NIEBIESKIM  

NUMER DOKUMENTU DATA ZŁOŻENIA DOKUMENTU 

DEKLARACJA  

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA OBSZARZE  

GMINY WIERZCHOWO 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439) 

Składający: Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych lub mieszanych, w skład których wchodzą części zamieszkałe  

i niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne, położonych na terenie Gminy Wierzchowo 

Miejsce składania: Urząd Gminy Wierzchowo, ul. Długa 29, 78 – 530 Wierzchowo lub pocztą pod wskazany adres 

Organ właściwy do złożenia deklaracji: Wójt Gminy Wierzchowo, ul. Długa 29, 78 – 530 Wierzchowo 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat, określić termin obowiązywania) 

□ pierwsza deklaracja  1. .………………...………………….. □ zmiana danych  zawartych w pierwszej deklaracji  2. .………………...………...……..….. 

(dzień – miesiąc – rok)           (data zmiany: dzień – miesiąc – rok )     

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□ Właściciel, Współwłaściciel □ Użytkownik wieczysty 

□ Zarządca nieruchomości, Zarząd wspólnoty mieszkaniowej  

lub pełnomocnik Zarządu wspólnoty mieszkaniowej 

□ Inny podmiot władający nieruchomością  

(w tym najemca, dzierżawca) 

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  
(* dotyczy właścicieli będących osobami fizycznymi ** dotyczy właścicieli nieruchomości nie będącymi osobami fizycznymi) 

C.1. RODZAJ SKŁADAJĄCEGO (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□ Osoba fizyczna □ Osoba prawna □ Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 

C.2. IMIĘ I NAZWISKO* / PEŁNA NAZWA** 

3. 
 

C.3. PESEL* / REGON** C.4. NIP** 

4.  5.  

C.5. ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY** 

6. KRAJ 

 

7. WOJEWÓDZTWO 

 

8. POWIAT 

 

9. GMINA 

 

10. MIEJSCOWOŚĆ 

 

11. KOD POCZTOWY 

 

12. ULICA 

 

13. NR BUDYNKU/ NR LOKALU 

 

14. TELEFON KONTAKTOWY 

 

C.6. ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnić jedynie w przypadku, gdy jest inny niż adres zamieszkania/siedziby) 

15. KRAJ 

 

16. WOJEWÓDZTWO 

 

17. POWIAT 

 

18. GMINA 

 

19. MIEJSCOWOŚĆ 

 

20. KOD POCZTOWY 

 

21. ULICA 

 

22. NR BUDYNKU/ NR LOKALU 

 

23. TELEFON KONTAKTOWY 
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D. NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY WIERZCHOWO, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

D.1. ADRES NIERUCHOMOŚCI 

24. MIEJSCOWOŚĆ 

 

25. KOD POCZTOWY 

 

26. ULICA 

 

27. NR BUDYNKU/ NR LOKALU LUB NR DZIAŁKI (W PRZYPADKU NIE 

NADANIA NUMERU) 

 

D.2. RODZAJ NIERUCHOMOŚCI (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□ nieruchomość zamieszkała (na której zamieszkują mieszkańcy) □ nieruchomość mieszana (w części zamieszkała oraz w części 

niezamieszkała, na której powstają odpady komunalne) 

Właściciel takiej nieruchomości wypełnia dział E Właściciel takiej nieruchomości wypełnia dział E, G i H 

D.3. RODZAJ ZABUDOWY (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□ zabudowa budynkiem jednorodzinnym □ zabudowana budynkiem wielolokalowym 

D.4. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE GROMADZENIA BIOODPADÓW 

(wypełnić tylko w przypadku zaznaczenia „zabudowana budynkiem jednorodzinnym” w D.3.) 

(zaznaczyć właściwy kwadrat) 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji odpady biodegradowalne, bioodpady  stanowiące odpady 

komunalne kompostowane są w przydomowym kompostowniku zlokalizowanym na terenie nieruchomości. 

□ tak □ nie 

E. WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA 

WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY 

(kwotę należy podać w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

E.1. LICZBA MIESZKAŃCÓW  

(liczba osób zamieszkująca nieruchomość wskazaną w dziale D) 

28. 

…………..….……………...  

E.2. MIESIĘCZNA STAWKA OPŁATY ZA JEDNEGO MIESZKAŃCA [zł]  

(stawka określona w uchwale Rady Gminy Wierzchowo) 

29. 

…………….…,…………... zł 

E.3. WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY [zł/miesiąc]  

(iloczyn liczby mieszkańców z pozycji 28 i wysokości stawki z pozycji 29) 

30. 

………………,.…………... zł/miesiąc 

F. WYSOKOŚĆ ZWOLNIENIA Z CZĘŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

Z TYTUŁU KOMPOSTOWANIA BIOODPADÓW (wypełnić tylko w przypadku zaznaczenia „tak” w D.4.) 

(kwotę należy podać w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

F.1. MIESIĘCZNA STAWKA ZWOLNIENIA ZA JEDNEGO MIESZKAŃCA [zł] 

(stawka określona w uchwale Rady Gminy Wierzchowo) 

31. 

…………….…,…………... zł 

F.2. WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEGO ZWOLNIENIA Z OPŁATY [zł/miesiąc]  

(iloczyn liczby mieszkańców z pozycji 28 i wysokości stawki z pozycji 31) 

32. 

………………,.…………... zł/miesiąc 

F.3. WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY PO UWZGLĘDNIENIU ZWOLNIENIA 

(wysokość miesięcznej opłaty z pozycji 30 pomniejszona o wysokość miesięcznego zwolnienia z 
pozycji 32; różnica pozycji 30 i 32) 

33. 

………………,.…………... zł/miesiąc 
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G. OBLICZANIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA CZĘŚCI 

NIEZAMIESZKAŁEJ NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

(kwotę należy podać w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

G.1. 

TABELA 

RODZAJ GROMADZONEJ FRAKCJI ODPADÓW 

WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY  II.  

PAPIER 

III. 

TWORZYWA 

SZTUCZNE 

IV.  

SZKŁO 

V. 

BIOODPADY 

VI. 

ODPADY 

ZMIESZANE3 

 I. 

WIELKOŚĆ 

WORKA 
/POJEMNIKA 

Deklarowana ilość pojemników/worków [szt.]1,2 

VII. 
Łączna liczba 

pojemników 
/worków4 

VIII.  
Stawka opłaty 

za pojemnik 
/worek5 

IX.  
Kwota opłaty [zł] 

(iloczyn kolumn 
VII x VIII) 

WOREK 

34. 38. 42. 46.  53. 57. 61. 

    szt. zł zł 

120 L 

35. 39. 43. 47. 50. 54. 58. 62. 

     szt. zł zł 

240 L 

36. 40. 44. 48. 51. 55. 59. 63. 

     szt. zł zł 

1100 L 

37. 41. 45. 49. 52. 56. 60. 64. 

     szt. zł zł 

G.2. WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY DLA CZĘŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ 

NIERUCHOMOŚCI [zł/miesiąc] 
(suma kwot z kolumny IX (poz. 61 – 64)) 

65. 

………………,.…………... zł/miesiąc 

1 określić odpowiednio dla każdej frakcji odpadów.  
2 dla nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym dopuszcza się zadeklarowanie gromadzenia selektywnych frakcji odpadów w workach 
3 odpady komunalne zmieszane odbierane są wyłącznie z pojemnika  
4 suma liczb określonych w kolumnach II – VI  
5 stawka określona w uchwale Rady Gminy Wierzchowo 

H. WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA 

WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZĄ CZĘŚCI ZAMIESZKAŁE (DZIAŁ E  

LUB F) I CZĘŚCI NIEZAMIESZKAŁE, NA KTÓRYCH POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE (DZIAŁ G) 

(kwotę należy podać w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY [zł/miesiąc] 

(suma kwot poz. 30 + poz. 65 lub suma kwot poz. 33 + poz. 65) 

66. 

zł/miesiąc ………………,.…………... 

I. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

67. 68. 

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

( miejscowość i data ) ( czytelny podpis ) 

J. ADNOTACJE URZĘDOWE 
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K. POUCZENIE 

1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r.  

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. Z 2020 r., poz. 1427 ze zm.) 

2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać należy, bez wezwania, do 15 dnia każdego miesiąca, którego dotyczy opłata. 

3. Numer indywidualnego konta bankowego, na które uiszczana ma być opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel 

nieruchomości uzyska po zweryfikowaniu przez Urząd Gminy Wierzchowo złożonej deklaracji. 

4. W przypadku niezłożenia deklaracji w ustawowym terminie, albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Wójt 

Gminy Wierzchowo określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne 

dane właściwe dla wybranej przez Radę Gminy metody ustalenia opłaty. 

L. DODATKOWE OBJAŚNIENIA 

1. Zgodnie z art. 6m ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Z 2020 r., poz. 1439) właściciel nieruchomości  

jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Wierzchowo deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie  

14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 

2. 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, właściciel nieruchomości obowiązany jest 

złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Wierzchowo w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła 

zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 

3. W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wójt zawiadamia właściciela nieruchomości  

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki i danych zawartych w deklaracji.  

W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest zobowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę w wysokości podanej  

w zawiadomieniu. 

4. W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym 

miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana. 
5. Na terenie Gminy Wierzchowo selektywne gromadzenie odpadów polega na gromadzeniu w oddzielnych pojemnikach lub workach 

poszczególnych frakcji odpadów, z podziałem na: szkło, papier i makulatura, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe, 

bioodpady oraz pozostałe odpady zmieszane. 

M. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 „RODO”), informuję, że: 

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

ul. Długa 29, 78-530 Wierzchowo. 

2. Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Wierzchowo jest Pan Krzysztof Pukaczewski e-mail: pukaczewski@hotmail.com. 

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi lub realizacji umowy. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarza będą w celu realizacji wymiaru, poboru i egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów 

prawa. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w ust. 3 i 4, a po tym czasie  

przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

7. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. 

8. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. 

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy Wierzchowo Pani/Pana danych osobowych, 

przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, wynika z przepisów prawa i jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. C RODO). 

11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 


