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                                                              Załącznik do Uchwały Nr IV/30/2019 

                                                Rady Miejskiej w Wąchocku  

                                                z dnia 30 stycznia 2019 r. 

 

 

DEKLARACJA 

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
/ BIAŁE POLA NALEŻY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM/ 

Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U z 2018, poz. 1454) 

Składający 

Właściciele nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Wąchock, a także współwłaściciele, 

użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, 

a także inne podmioty władające nieruchomością 

Termin składania: 

Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca oraz 

w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

Miejsce składania: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock, sekretariat - pokój nr 10  

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI  

     BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK, UL. WIELKOWIEJSKA 1, 27-215 WĄCHOCK 

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE  

 
SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ  

1. Nazwisko i imię 

2. Identyfikator numer PESEL:                                               

3. Numer telefonu* 4. adres e-mail* 

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA 

 5. Kraj 6. Województwo 7. Powiat 

8. Gmina 9. Ulica 10. Numer domu/Numer lokalu 

11. Miejscowość 12. Kod pocztowy 13. Poczta 

 

B.3 DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

 14. Miejscowość  15. Ulica  16. Numer domu/Numer lokalu 17.Numer ewidencyjny działki* 

 

18. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą pozycję przez postawienie znaku „X”)1) 

□1. właściciel        □2. współwłaściciel     □3. użytkownik wieczysty       □4. współużytkownik wieczysty      □5. zarządca  

□6.  użytkownik       □7. posiadacz1)………………………………….… (np. dzierżawa, najem, posiadanie bez tytułu prawnego) 

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA  DEKLARACJI 

19. Okoliczności (zaznaczyć właściwą pozycję przez postawienie znaku „X”) 

 □ 1. pierwsza deklaracja        

  □ 2. Nowa deklaracja (kolejna deklaracja wynikająca ze zmiany danych: np. zamieszkanie nowonarodzonego dziecka, zgon mieszkańca,   

                                             zmiana miejsca zamieszkania lub liczby zamieszkujących nieruchomość osób, zmiana sposobu gromadzenia   

                                             odpadów, inne) – data zaistnienia zmiany (dzień/miesiąc/rok)………………….        

 □ 3. korekta błędnie złożonej deklaracji  z dnia: _ _-_ _-_ _ _ _ 

 

Nr ewidencyjny 
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D. USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁATY MIESIĘCZNEJ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 

D.1      OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OPŁAT 

 

20. Oświadczam, że na terenie nieruchomości zamieszkałej, określonej w części B niniejszej deklaracji  

             

      zamieszkuje następująca liczba osób  =  ……………… osób zamieszkujących nieruchomość 
 

21. Oświadczam, że mieszkańcy lub ich część zamieszkujący nieruchomość wskazaną w części B deklaracji spełniają   

       kryteria prawa do posiadania Karty Dużej Rodziny 2)                                                                                            □ 

22. Oświadczam, że zagospodarowuję odpady zielone poprzez kompostowanie na terenie mojej nieruchomości     □ 

D.2 Oświadczam, że odpady będą zbierane w sposób (właściwy kwadrat zaznaczyć „X”): 

□ 1. selektywny (papier, szkło, metal i tworzywa   

                                         sztuczne, odpady biodegradowalne,  

                                         odpady zmieszane) 

 

                   □ ………zł miesięcznie od osoby 3) 

 

□  2. Nieselektywny (odpady nie poddawane segregacji)                    □ ………zł miesięcznie od osoby 3) 

 

Wysokość miesięczna opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi (liczba osób zamieszkałych 

na terenie nieruchomości, którym nie przysługuje 

zniżka z tytułu prawa do posiadania Karty Dużej 

Rodziny  pomnożona przez stawkę opłaty 3)plus liczba 

osób zamieszkałych na terenie nieruchomości, którym 

przysługuje zniżka z tytułu prawa do posiadania Karty 

Dużej Rodziny 4)  pomnożona przez stawkę opłaty 3  ). 

 

 

   

  …………………  x   …………………zł/os 3) = …………… zł 
      Liczba mieszkańców                Stawka opłaty                                 Razem 

 

                                                                                          + 

 

  …………………  x   …………………zł/os 3) = …………… zł 
  Liczba mieszkańców objętych    Stawka opłaty                                   Razem 

         zniżką z tytułu prawa     obniżona o ulgę w wysokości  

          do posiadania KDR       wynikającą z uchwały RM 4) 

                                                                                           = 

 

                                                                                ……………zł 

                                                                                     Razem 
 

E. PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJACEJ SKŁADAJĄCEGO 

23. Imię 24. Nazwisko 

25. Data wypełnienia deklaracji (dzień/miesiąc/rok) 

 

26. Podpis składającego/osoby reprezentującej składającego 

 

F. ZAŁĄCZNIKI 

1. Wykaz mieszkańców – oświadczenie. 

2. …………………………….…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Pouczenie  

 
1. Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia  

17 czerwca 1966r o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018, poz. 1314) 

2. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć 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 zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 

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

nastąpiła zmiana uiszcza się bez zmian, a w nowym miejscu zamieszkania od miesiąca następnego po którym nastąpiła zmiana.  
5. Opłatę należy wnosić zgodnie ze złożoną deklaracją, raz na trzy miesiące, bez wezwania, w łącznej wysokości za trzy miesiące 

kalendarzowe, w następujących terminach: do 15 marca za I kwartał, do 15 maja za II kwartał, do 15 września za III kwartał,  

do 15 listopada za IV kwartał, wpłatą w kasie UMiG w Wąchocku lub przelewem na rachunek bankowy podany na stronie BIP UMiG  
w Wąchocku. 

Objaśnienia: 

*  pola nieobowiązkowe. 
1)  podać tytuł będący podstawą do władania daną nieruchomością (np. dzierżawa, najem, posiadanie bez tytułu prawnego). 
2)  posiadanie prawa do Karty Dużej Rodziny o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2018, poz. 

1832 ze zmianami) 
3)       miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna Uchwała Rady Miejskiej w Wąchocku. 
4)    wysokość zniżki z tytułu prawa do posiadania Karty Dużej Rodziny reguluje odrębna Uchwała Rady Miejskiej w Wąchocku. 
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OŚWIADCZENIE 

Ja niżej podpisany/a ……………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie) 

nr pesel ……………………………………………………………………………………………………..……… 

oświadczam, że w nieruchomości położonej w miejscowości: …………………………….. 

ul. ………………………………………           nr……………………...…… 

zamieszkuje: …………………………………………………………… tj.: 
(ilość osób) 

                                                                                                                                        Czy zamieszkujący posiada prawo  

                                                                                                                                      do Karty Dużej Rodziny 

 

1. …………………………………………………………………………… □ TAK       □ NIE 

(imię i nazwisko) 

2. …………………………………………………………………………… □ TAK       □ NIE 

3. …………………………………………………………………………… □ TAK       □ NIE 

4. …………………………………………………………………………… □ TAK       □ NIE 

5. …………………………………………………………………………… □ TAK       □ NIE 

6. …………………………………………………………………………… □ TAK       □ NIE 

7. …………………………………………………………………………… □ TAK       □ NIE 

8. …………………………………………………………………………… □ TAK       □ NIE 

9. …………………………………………………………………………… □ TAK       □ NIE 

10. …………………………………………………………………………… □ TAK       □ NIE 

………………………………………………….. 
( podpis czytelny osoby składającej oświadczenie ) 
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OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH –  

W ZAKRESIE DANYCH: NUMER TELEFONU, ADRES E-MAIL 
Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. 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 tych 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: numer telefonu, adres e-mail w celu przekazywania przez Urząd Gminy w 

Wąchocku istotnych informacji związanych z prowadzonym postępowaniem dotyczącym opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi i ewentualnych zaległościach w ww. opłacie. 

 

 

 

 

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

 …………………………………………………….. 

                 (miejscowość, data)                           (podpis) 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

Wypełniając obowiązek określony w 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) informujemy że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Wąchock, w imieniu której działa 

Burmistrz Miasta i Gminy w Wąchocku z siedzibą ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock. 

2. W Urzędzie funkcjonuje powołany przez Administratora - Inspektor Ochrony Danych, z którym 

można skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych przy użyciu poczty 

elektronicznej na adres e-mail: iod@wachock.pl. 

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prowadzenia systemu gospodarki odpadami 

komunalnymi polegającego na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zlokalizowanych na terenie Gminy Wąchock, związanym ze złożeniem deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c. 

RODO): 

        Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2018r. poz. 800) 

        Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości o porządku w gminach (Dz. U. z 2018r. poz.  

                  1454) 

5. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie 

przepisów prawa, operatorowi pocztowemu, w celu przekazywania korespondencji papierowej. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat zgodnie z postanowieniami 

Załącznika nr 3 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie 

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

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

danych osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynikającym z art. 

6m ust. 1a i 1b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

W przypadku nie podania danych osobowych nie będą mogły zostać zrealizowane obowiązki 

wynikające z podpisania Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. Niedopełnienie obowiązku ustawowego może skutkować odpowiedzialnością 

karno-skarbową. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO. 
 

mailto:iod@wachock.pl

