
                                                                                                                                                                                                    Załącznik 
                                                                                                                                                                                                    do Uchwały Nr XX/186/2020 
                                                                                                                                                                                                    Rady Gminy Wągrowiec, 
                                                                                                                                                                                                    z dnia 28 lutego 2020r. 
 
WYPEŁNIĆ TYLKO POLA JASNE CZYTELNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 1) 

 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

Składający: Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości położonych na terenie 
Gminy Wągrowiec, na których zamieszkują mieszkańcy; przez właścicieli 
nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz 
jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub 
użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością 

Termin złożenia 
deklaracji:  

 
 
 

Miejsce składania: 

14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub 
wytworzenia odpadów na nieruchomości,  
w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła 
zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi.  
Urząd Gminy Wągrowiec, ul. Cysterska 22, 62 – 100 Wągrowiec 

Organ przyjmujący 
deklarację: 

Wójt Gminy Wągrowiec 

 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI  (należy zaznaczyć znakiem X właściwy kwadrat) 
 
 1.            pierwsza deklaracja2)        2.          deklaracja zmieniająca3)              3.          korekta deklaracji4)                

Data powstania obowiązku/ 
Data powstania przyczyny powodującej 
konieczność zmiany deklaracji lub korekty 

4. 

 

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  

Podmiot składający deklarację (należy zaznaczyć znakiem X właściwy kwadrat) 
    
     5.              osoba fizyczna 
  
     6.              osoba prawna 
   

 7.              jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 
         
Imię i nazwisko (dotyczy osób fizycznych)/Pełna nazwa (dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie            

posiadających osobowości prawnej) 
8. 
 

 

Adres zamieszkania/adres siedziby podmiotu 
9. KRAJ 
 

10. WOJEWÓDZTWO 
 

11. POWIAT 
 

12. GMINA 
 

13. ULICA 
 

14. NR DOMU/ NR LOKALU 
 

15. MIEJSCOWOŚĆ 
 

16. KOD POCZTOWY 
 

17. POCZTA 
 

PESEL (dotyczy osób fizycznych)/NIP (dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości 
prawnej) 
18. 
 



Nr telefonu kontaktowego 
 

19. 
 

 

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 5)  
(wypełnić tylko w przypadku, gdy adres nieruchomości jest inny niż adres zamieszkania/adres siedziby podmiotu 
lub gdy dla nieruchomości nie nadano numeru porządkowego) 
20. MIEJSCOWOŚĆ 
 

21. ULICA 
 

22. NR  GEOZDEZYJNY DZIAŁKI, NA KTÓREJ POŁOŻONA 
JEST NIERUCHOMOŚĆ   
 

23. NR DOMU  
 

24. NR LOKALU 
 

 

D. TYTUŁ PRAWNY DO WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ (należy zaznaczyć znakiem X właściwy kwadrat) 
 
25.          właściciel / współwłaściciel     
       
26.         użytkownik wieczysty                
 
27.           jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu 
 
28.          inny podmiot władający nieruchomością6) ………………………………………………………………………… 

                                                                                                  (wskazać tytuł prawny) 

 

E. OBLICZENIE WYSOKOSCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość ogółem 7) 
(w przypadku wpisania w pozycji 29. liczby 0 należy przy 
wypełnianiu deklaracji pominąć pozycję 30., 31., 32., 33. i 34. 
a w pozycji 35. w miejscu opłata miesięczna wpisać liczbę 0) 

29. 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości zabudowanej budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, 
której dotyczy deklaracja, posiadam przydomowy kompostownik i kompostuję w nim całą ilość  
powstających bioodpadów stanowiących odpady komunalne  
(należy zaznaczyć znakiem X właściwy kwadrat)  

   30. 

                                                                            TAK                NIE 

Miesięczna stawka opłaty za jednego mieszkańca8)  31. 
  
 ……………..……………… złotych 

WYPEŁNIĆ TYLKO W PRZYPADKU KORZYSTANIA ZE ZWOLNIENIA W CZĘŚCI Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH BUDYNKAMI MIESZKALNYMI JEDNORODZINNYMI 

KOMPOSTUJĄCYCH BIOODPADY STANOWIĄCE ODPADY KOMUNALNE W KOMPOSTOWNIKU PRZYDOMOWYM 

Miesięczna wysokość zwolnienia z części opłaty za 
jednego mieszkańca9)  (w przypadku zaznaczenia w pozycji 
30. kwadrat NIE – nie dotyczy) 

32. 
 
                   ……………..……………… złotych 
 

Wysokość miesięcznej stawki opłaty za jednego mieszkańca  po uwzględnieniu zwolnienia - obliczana 
jest jako różnica miesięcznej stawki opłaty za jednego mieszkańca, a miesięczną stawką zwolnienia z 
części opłaty za jednego mieszkańca    (w przypadku zaznaczenia w pozycji 30. kwadrat NIE – nie dotyczy) 
33. 
 

                                   ....................... zł      -        ....................... zł    =       
                                           pozycja 31.                            pozycja 32.                                                                                                                  

34. 
 

         =          .................................... zł 
            miesięczna stawka opłaty za jednego  
        mieszkańca  po uwzględnieniu zwolnienia 

Wysokość miesięcznej opłaty   
(obliczana jako iloczyn liczby osób zamieszkujących nieruchomość i miesięcznej stawki opłaty za jednego 
mieszkańca lub miesięcznej stawki opłaty za jednego mieszkańca po uwzględnieniu zwolnienia) 
 35. 
                                    

                         ……….……...................       x        ………….....………...........  zł      =        ………................... zł   
                          liczba osób z pozycji 29.                pozycja 31.  lub pozycja 34.                      opłata miesięczna  
 



 

F. UWAGI SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
36. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  . 
 
 

G. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH 
37. 
Do deklaracji dołączam następujące załączniki: 
 

1) ………………………………………………… 
2) ………………………………………………… 

 

H. POUCZENIE DLA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

   
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 
2019 r., poz. 1438 ze zm.).  
 

I. KLAUZULA INFORMACYJNA 

 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz.U.UE.L. z 2016r. 
Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:  
1.Administratorem Państwa danych jest Wójt Gminy Wągrowiec (adres: ul. Cysterska 22, 62-100  
Wągrowiec, telefon kontaktowy 67 26 80 800,  e-mail: wagrow@wokiss.pl).  
2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we 
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: 
inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.  
3.Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z obowiązkiem złożenia deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikającym z ustawy z dnia 13 września 1996 roku 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków 
wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – 
Ordynacja podatkowa.  
4.Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z 
uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów 
archiwalnych.   
5.Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać 
profilowaniu. 6.Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy 
(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).  
7.W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: a) 
prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) 
swoich danych osobowych; c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; d) prawo 
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w 
sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).  
8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować 
będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.  
9. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia 
przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie 
przepisów prawa. 

 
 



J. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  
38. 

    Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym.  
 
 
-------------------------------------------                                                 ---------------------------------- 
                 (miejscowość i data)                                                                                                       (czytelny podpis) 

 
K. ADNOTACJE ORGANU 

 
 

Przypisy: 
1)  W razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo 
uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy Wągrowiec określa, w drodze 
decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane 
właściwe dla wybranej przez radę gminy metody. 
2)  Pierwszą deklarację właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy Wągrowiec 
w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. 
3)  W przypadku zmiany danych będących podstawą do ustalenia wysokości należnej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest 
zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.  
4)  Właściciel nieruchomości może złożyć korektę deklaracji (zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa) 
w przypadku konieczności zmiany uprzednio złożonej deklaracji wynikającej z błędów rachunkowych lub innych 
oczywistych omyłek. Korekcie podlega każda ze złożonych deklaracji, obejmująca okresy, za które wysokość 
opłaty wymaga skorygowania. 
5)  Właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć odrębną deklarację dla każdej posiadanej nieruchomości, 
na której zamieszkują mieszkańcy. 
6) Przez inny podmiot władający nieruchomością rozumie się w szczególności posiadacza samoistnego, najemcę, 
dzierżawcę itp. 
7)  Należy podać liczbę osób aktualnie zamieszkujących nieruchomość, a nie liczbę osób zameldowanych. Przez 
osobę zamieszkującą nieruchomość rozumie się osobę, która na tej nieruchomości realizuje swoje podstawowe 
funkcje życiowe, w szczególności: przebywa, nocuje, spożywa posiłki, przechowuje swoje rzeczy niezbędne do 
codziennego funkcjonowania, przyjmuje korespondencję itp.  
8)   Wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa odrębna uchwała Rady Gminy 
Wągrowiec. 
9)  Wysokość zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości 
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady 
komunalne w kompostowniku przydomowym, określa odrębna uchwała Rady Gminy Wągrowiec. 
 
Objaśnienia: 

W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wójt Gminy 
Wągrowiec zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku 
właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu. 
 
 


