DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019r. poz. 2010 t.j.)
Składający:

Właściciele nieruchomości , współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające
nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością położone na terenie Gminy Wieprz

Miejsce składania: Urząd Gminy Wieprz, 34-122 Wieprz ul. Centralna 5
Termin składania: 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów
komunalnych oraz w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, 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.

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Wójt Gminy Wieprz, 34-122 Wieprz ul. Centralna 5
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji - zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku „X”
PIERWSZA DEKLARACJA
………..-……-….. DATA ZAMIESZKANIA W NIERUCHOMOŚCI
ZMIANA (NOWA DEKLARACJA) ………..-……-….. DATA ZAISTNIENIA ZMIANY
WYGAŚNIĘCIE OBOWIĄZKU
………..-……-….. (w przypadku zaznaczenia tego kwadratu nie wypełniać części F, G1, G2)
KOREKTA DEKLARACJI
………..-……
(ROK, MIESIĄC)
W razie zmiany deklaracji podać uzasadnienie.

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI - zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku „X”
1. właściciel
3. użytkownik wieczysty
5. zarządca nieruchomości wspólnej
2. współwłaściciel1)
4. inny podmiot władający nieruchomością ………………………………….
IMIĘ I NAZWISKO/ PEŁNA NAZWA *:

IDENTYFIKATOR PODATKOWY2):
PESEL:
NIP:

NR EWIDENCYJNY3):

D. ADRES ZAMIESZKANIA /ADRES SIEDZIBY*
Kraj:

Województwo:

Powiat:

Gmina:

Miejscowość:

Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

Kod pocztowy:

Poczta:

Telefon**:

E-mail**:

D.1. ADRES DO KORESPONDENCJI - wypełnić jeżeli jest inny niż adres zamieszkania
Kraj:

Województwo:

Powiat:

Gmina:

Miejscowość:

Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

Kod pocztowy:

Poczta:

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY WIEPRZ, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Nazwa miejscowości:
Ulica, nr budynku:
Nr ewidencyjny działki z rejestru gruntów (tylko dla nieruchomości nieoznaczonej nr budynku):
F. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU BIOODPADÓW:
Oświadczenie (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku „X”)
1. posiadam kompostownik i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne
2. nie posiadam kompostownika i nie kompostuję w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne

G.1. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
OD NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
1

2

3

4

5

ILOŚĆ OSÓB
ZAMIESZKUJĄCYCH
NA NIERUCHOMOŚCI
WSKAZANEJ W CZĘŚCI E

STAWKA
OPŁATY

WYSOKOŚĆ OPŁATY
(iloczyn ilości osób
i stawki opłaty)
(kol. 1 x kol. 2)

KWOTA PRZYSŁUGUJĄCEGO
ZWOLNIENIA

WYSOKOŚĆ OPŁATY
PO ZWOLNIENIACH
(różnica pomiędzy wysokością
opłaty a kwotą zwolnienia)
(kol. 3 – kol. 4)

Uwaga! W przypadku Wspólnot Mieszkaniowych należy dołączyć załącznik nr 2.

G.2. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
OD NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
Na terenie nieruchomości wskazanej w części E odpady komunalne wytwarzane są w następujących miesiącach:
styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień*.
1

2

3

4

5

Rodzaj pojemnika

ILOŚĆ POJEMNIKÓW

CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU
(ilość miesięcy, w których
wytwarzane są odpady
komunalne)

STAWKA
OPŁATY

WYSOKOŚĆ OPŁATY
(iloczyn ilości pojemników,
częstotliwości odbioru
i stawki opłaty )
(kol. 2 x kol. 3 x kol. 4)

120l
240l
1100l
H.1. CZYTELNY PODPIS WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI LUB OSOBY REPREZENTUJĄCEJ WŁAŚCICIELA
NIERUCHOMOŚCI
dotyczy podmiotu wykazanego w części C
Imię

Nazwisko

Data wypełnienia

Podpis

H.2. CZYTELNY PODPIS WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI LUB OSOBY REPREZENTUJĄCEJ WŁAŚCICIELA
NIERUCHOMOŚCI
Imię

Nazwisko

Data wypełnienia

Podpis

H.3. CZYTELNY PODPIS WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI LUB OSOBY REPREZENTUJĄCEJ WŁAŚCICIELA
NIERUCHOMOŚCI
Imię

Nazwisko

Data wypełnienia

Podpis

H.4. CZYTELNY PODPIS WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI LUB OSOBY REPREZENTUJĄCEJ WŁAŚCICIELA
NIERUCHOMOŚCI
Imię

Nazwisko

Data wypełnienia

Podpis

ADNOTACJE ORGANU

Sprawdził:………….…………………………..……

Pouczenie:
W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub
wpłacenia ich w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego,
zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Wyjaśnienia:
Miesięczną stawkę opłaty od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość oraz stawkę częściowego zwolnienia z opłaty określa
Rada Gminy Wieprz w Uchwale w sprawie: określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
powstającymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty oraz zwolnienia w części z
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
Stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności określa Rada Gminy Wieprz w Uchwale w sprawie: określenia metody
ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach, na których nie zamieszkują
mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty.
W razie stwierdzenia. że właściciel nieruchomości, który złożył oświadczenie w części F deklaracji nie posiada kompostownika
przydomowego i nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub
uniemożliwia Wójtowi Gminy Wieprz lub upoważnionej przez niego osobie dokonania oględzin nieruchomości w celu weryfikacji
zgodności deklaracji ze stanem faktycznym, Wójt Gminy Wieprz stwierdza w drodze decyzji utratę prawa do zwolnienia. Utrata
prawa do ww. zwolnienia następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej
z ww. przesłanek.
W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych podmiot
odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane odpady komunalne i powiadamia o tym Wójta Gminy Wieprz
oraz właściciela nieruchomości.
Objaśnienia:
W przypadku składania jednej deklaracji przez współwłaścicieli deklarację wypełniają i podpisują współwłaściciele. W przypadku
nieruchomości będącej przedmiotem małżeńskiej wspólności ustawowej deklarację wypełnia i podpisuje oboje małżonków.
2)
identyfikatorem podatkowym jest: PESEL – w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL
nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług;
NIP – w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu
3)
numer do oznaczania odpadów komunalnych, o ile został nadany
* niepotrzebne skreślić
** dane nieobowiązkowe
1)

Załączniki:
− załącznik nr 1 – załącznik do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – dane pozostałych
współwłaścicieli
− załącznik nr 2 - oświadczenie na potrzeby sporządzenia deklaracji wypełniane przez mieszkańców budynków wielolokalowych

Informacja 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) zwanego dalej „RODO”,
informujemy że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Wieprzu reprezentowany przez Wójta Gminy Wieprz,
z siedzibą przy ul. Centralnej 5, 34-122 Wieprz.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można uzyskać pod adresem e-mail: iod.ug@wieprz.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz realizacji usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na podstawie obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze określonego art. 6m. Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach.
4. Pani/Pana dane osobowe przekazywane będą tylko podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa
lub stosownych umów podpisanych z Administratorem i przetwarzających dane osobowe na jego polecenie, w szczególności
podmiotowi, z którym zostanie zawarta umowa na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości położonych na terenie Gminy Wieprz.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, do momentu przedawnienia roszczeń
oraz obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji, ustalany zgodnie z odrębnymi przepisami.
6. W zakresie przewidzianym przepisami prawa posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.
7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych spowoduje określenie wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze decyzji.

Załącznik nr 1
do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
DANE POZOSTAŁYCH WSPÓŁWŁAŚCICIELI
A. DANE WSPÓŁWŁAŚCICIELA WSKAZANEGO W CZĘŚCI C DEKLARACJI:
Nazwisko i imię
IDENTYFIKATOR PODATKOWY PESEL/NIP*

B. DANE IDENTYFIKACYNE WSPÓŁWŁAŚCICIELA WSKAZANEGO W CZĘŚCI H2 DEKLARACJI:
Nazwisko i imię
IDENTYFIKATOR PODATKOWY PESEL/NIP*

B.1. ADRES ZAMIESZKANIA
Kraj:

Województwo:

Powiat:

Gmina:

Miejscowość:

Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

Kod pocztowy:

Poczta:

Telefon**:

E-mail**:

B.2. ADRES DO KORESPONDENCJI - wypełnić jeżeli jest inny niż adres zamieszkania
Kraj:

Województwo:

Powiat:

Gmina:

Miejscowość:

Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

Kod pocztowy:

Poczta:

C. DANE IDENTYFIKACYNE WSPÓŁWŁAŚCICIELA WSKAZANEGO W CZĘŚCI H3 DEKLARACJI:
Nazwisko i imię
IDENTYFIKATOR PODATKOWY PESEL/NIP*

C.1. ADRES ZAMIESZKANIA
Kraj:

Województwo:

Powiat:

Gmina:

Miejscowość:

Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

Kod pocztowy:

Poczta:

Telefon**:

E-mail**:

C.2. ADRES DO KORESPONDENCJI - wypełnić jeżeli jest inny niż adres zamieszkania
Kraj:

Województwo:

Powiat:

Gmina:

Miejscowość:

Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

Kod pocztowy:

Poczta:

D. DANE IDENTYFIKACYNE WSPÓŁWŁAŚCICIELA WSKAZANEGO W CZĘŚCI H4 DEKLARACJI:
Nazwisko i imię
IDENTYFIKATOR PODATKOWY PESEL/NIP*

D.1. ADRES ZAMIESZKANIA
Kraj:

Województwo:

Powiat:

Gmina:

Miejscowość:

Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

Kod pocztowy:

Poczta:

Telefon**:

E-mail**:

D.2. ADRES DO KORESPONDENCJI - wypełnić jeżeli jest inny niż adres zamieszkania
Kraj:

Województwo:

Powiat:

Gmina:

Miejscowość:

Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

Kod pocztowy:

Poczta:

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2
do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
OŚWIADCZENIE NA POTRZEBY SPORZĄDZENIA DEKLARACJI
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019r. poz. 2010 t.j.)
Składający:
Formularz przeznaczony dla mieszkańców budynków wielolokalowych
Miejsce składania: Zarządca nieruchomości

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia oświadczenia - zaznaczyć poprzez postawienie znaku „X”
PIERWSZA DEKLARACJA
………..-……-….. DATA ZAMIESZKANIA W NIERUCHOMOŚCI
ZMIANA (NOWA DEKLARACJA) ………..-……-….. DATA ZAISTNIENIA ZMIANY
WYGAŚNIĘCIE OBOWIĄZKU
………..-……-….. (w przypadku zaznaczenia tego kwadratu nie wypełniać części E, F)
KOREKTA DEKLARACJI
………..-……
(ROK, MIESIĄC)
W razie zmiany deklaracji podać uzasadnienie.

B. SKŁADAJĄCY OŚWIADCZENIE
IMIĘ I NAZWISKO / PEŁNA NAZWA *:

IDENTYFIKATOR PODATKOWY:
PESEL:
NIP:
C. ADRES ZAMIESZKANIA /ADRES SIEDZIBY*
Kraj:

Województwo:

Powiat:

Gmina:

Miejscowość:

Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

Kod pocztowy:

Poczta:

Telefon**:

E-mail**:

C.1. ADRES DO KORESPONDENCJI - wypełnić jeżeli jest inny niż adres zamieszkania
Kraj:

Województwo:

Powiat:

Gmina:

Miejscowość:

Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

Kod pocztowy:

Poczta:

D. ADRES NIERUCHOMOSCI (LOKALU) NA TERENIE GMINY WIEPRZ NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY
KOMUNALNE
Nazwa miejscowości:
Ulica, nr budynku, nr lokalu:
E. LICZBA OSÓB ZAMIESZKAŁYCH W DANYM LOKALU
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszego oświadczenia faktycznie zamieszkuje …………… osób.

F. CZYTELNY PODPIS (PIECZĘĆ) SKŁADAJĄCEGO OŚWIADCZENIE
………………………………..
/miejscowość, data/

……………………………………..……………..
/czytelny podpis/

Pouczenie
1. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy
niezwłocznie złożyć nowe oświadczenie do zarządcy nieruchomości (np Wspólnoty Mieszkaniowej).

2. Miesięczną stawkę opłaty od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość określa Rada Gminy Wieprz w Uchwale w sprawie:
określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach, na których
zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące
odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
3. Należność za gospodarowanie odpadami należy uiścić przy opłacie za mieszkanie.
* niepotrzebne skreślić
** dane nieobowiązkowe

