
                                                                                                                                                            Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII.154.2020 r. 
                                                                                                                                                            Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim 

                                                                                                                                                            z dnia 11 grudnia 2020 r. 

                                                       DEKLARACJA 

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

Podstawa prawna: 
 

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j Dz.U.z 2020r. 

poz. 1439) 
Składający deklarację: Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników 

wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub 

użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością na terenie gminy Wielopole 

Skrzyńskie. 

Miejsce składania 

deklaracji: 
Urząd Gminy Wielopole Skrzyńskie 

39-110 Wielopole Skrzyńskie 200 

 

A.  SKŁADANA  DEKLARACJA  STANOWI   (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 □  Pierwsza deklaracja  od dnia ……………………..                            

 □   Korekta deklaracji (zmiana danych zawartych w poprzedniej deklaracji) od dnia ……………………………………………….  

         Podać przyczynę korekty ………………………………………………………………………………………. 

B.  SKŁADAJĄCY  DEKLARACJĘ  (zaznaczyć właściwy kwadrat):                                                                 

□  właściciel                                        □  najemca/dzierżawca                         □  współwłaściciel    

□  użytkownik wieczysty               □  inny ( posiadacz, władający) 

C. DANE  SKŁADAJĄCEGO  DEKLARACJĘ. 

 1.  Nazwisko i imię  (składającego deklarację): 

 

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

 

2. PESEL: ………………..................................      Telefon kontaktowy : ……………………………………. 

D.  ADRES  SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ : 

Kraj Miejscowość Powiat  

Województwo Kod  pocztowy Nr domu 

Gmina Poczta Nr lokalu/ulica 

 

E. ADRES  NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE: 

      (wypełnić jeżeli inny niż w części D) 

 

Miejscowość - 

     

       Nr domu/nr lokalu -  

Kod pocztowy - 

 

Poczta- Nr ewidencyjny działki (należy wypełnić w przypadku gdy 

nieruchomość nie posiada nadanego numeru budynku) 

 

 

 

F.  DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPŁATY. 
1. Oświadczam, że odpady na nieruchomości gromadzone są w sposób selektywny. 

2. Oświadczam, że bioodpady będą zagospodarowane  w przydomowych kompostowniku znajdującym 

się na terenie nieruchomości (zaznaczyć odpowiedni kwadrat) 
□ TAK                          □    NIE 



3. Oświadczam, że na terenie nieruchomości, na której powstają odpady komunalne : 

 
     -  zamieszkuje …………… osób …………………………………………………………………………... 

 

G. OBLICZENIE MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI. 
 

Ilość osób 

zamieszkujących 

nieruchomość 

Stawka opłaty za 

gospodarowanie 

odpadami 

komunalnymi  

(zł/osoba) 

Należna 

opłata  

miesięczna 

 

 

  (A x B) 

Wysokość 

zwolnienia z tytułu 

kompostowania 

bioodpadów 

(zł/osoba) 

Suma zwolnienia  

      z tytułu 

kompostowania 

bioodpadów (zł) 

        

         (A x D) 

Wysokość miesięcznej 

opłaty po 

uwzględnieniu 

zwolnienia (zł) 

    (C  - E) 

          A       B       C           D           E         F 
      

 

 

 
H. ZAŁĄCZNIK NR 2 – oświadczenie osoby zobowiązanej do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi wskazujące osoby zameldowane na nieruchomości a zamieszkałe po innym adresem. 
□ TAK                          □    NIE 
 

 

……………………………………….                             .……………………………………. 
     (miejscowość i data )                                                                     ( czytelny podpis składającego deklarację) 
 
 Adnotacje organu. 
………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

     

                                                                                  Pouczenie 

   1.Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a ustawy  z dnia 17 

    czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2020r., poz. 1427 ze zm.).  

2. Zgodnie z art. 6o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty 

zagospodarowanie odpadami komunalnymi lub uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy 

Wielopole Skrzyńskie określa w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi biorąc pod uwagę 

uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomości o podobnym charakterze.  

3. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązkowego selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

Wójt Gminy Wielopole |Skrzyńskie określa w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 

miesiąc lub miesiące, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej. 

4. 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 opłaty i 

danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nie jest zobowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu. 

 

                                                Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych  

Administratorem Danych Osobowych jest: Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie 39-110 Wielopole Skrzyńskie 200. Dane 

osobowe stron bądź innych uczestników postępowania zbierane są w celu prowadzenia postępowania administracyjnego w zakresie  

utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Stronie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

poprawiania.  Administrator – Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie wyznaczył  inspektora ochrony danych z którym może się 

Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: jod@post.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony 

danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z przetwarzaniem danych.  

 

                                                                                                                                                             Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVII.154.2020 r. 

                                                                                                                                                             Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim 

                                                                                                                                                             z dnia  11 grudnia 2020 r. 
 

 

    /Oświadczenie należy wypełnić w przypadku występowania różnic w strukturze zamieszkania w stosunku  do stanu meldunkowego/. 

 

                                                                     

mailto:jod@post.pl


                                          

                                                      Oświadczenie  

osoby zobowiązanej do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

wskazujące osoby zameldowane na nieruchomości a zamieszkałe pod innym adresem. 

 

Oświadczam, że faktycznie miejsce zamieszkania poniższych osób jest różne z miejscem 

zameldowania na pobyt stały. 

 

1. Adres zameldowania  - …………………………………… 

2. Liczba osób zameldowanych - …………………………… 

3. Liczba osób zamieszkałych pod adresem zameldowania -………………….. 
     

 

4. Liczba osób zamieszkałych poza adresem zameldowania w tym: 

    a/ na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie ( pod adresem)  -  …………………………… 

 

    b/ poza terenem gminy Wielopole Skrzyńskie ( pod adresem)- ………………………… 

 

 

 

 

 

 

                              

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

               (data)                                                                                             (podpis składającego oświadczenie) 

 

Pouczenie: 
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zmian w strukturze zamieszkiwania wypełniający jest zobowiązany 
niezwłocznie zawiadomić o tym Urząd Gminy w Wielopolu Skrzyńskim w formie złożenia oświadczenia 
zawierającego aktualne dane bądź korekty deklaracji.  
 


