
Załącznik do uchwały nr XXIX/247/13 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 12 września 2013 r.

POLA  JASNE  WYPEŁNIA  WŁAŚCICIEL  NIERUCHOMOŚCI  -  KOMPUTEROWO  LUB  DRUKOWANYMI  LITERAM

DEKLARACJA 
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa prawna: 

Składający:

Miejsce składania:

Organ właściwy do 
złożenia deklaracji:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 /Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm./

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników 
wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w 
zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością 
zamieszkałą.

Urząd Gminy Wierzbinek, Plac Powstańców Styczniowych 110, 62-619 Sadlno

Wójt Gminy Wierzbinek

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ Pierwsza deklaracja

□ Zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji /______  _______  ______ / data zaistnienia zmiany /

Uzasadnienie zmiany danych:

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJE

2. Składający: (zaznaczyć właściwy kwadrat)
  □ Właściciel/Współwłaściciel
  □ Posiadacz/Współposiadacz
  □ Jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie
  □ Użytkownik
  □ Inny podmiot władający nieruchomością

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

3. Status: (zaznaczyć właściwy kwadrat)

        □Osoba fizyczna        □ Osoba prawna           □Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

4. Imię i nazwisko (dot. osób fizycznych) 
    Pełna nazwa (dot. osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej)

5. PESEL 6. REGON 7. NIP

8. Nr telefonu (nie obligatoryjnie)

     Adres zamieszkania/siedziby

9. Kraj 10. Województwo 11. Powiat

12. Gmina 13. Ulica 14. Nr domu 15. Nr lokalu

16. Miejscowość 17. Kod pocztowy 18. Poczta

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA

19. Gmina 20. Ulica 21. Nr domu 22. Nr lokalu

23. Miejscowość 24. Kod pocztowy 25. Poczta

26. Numer działki



E. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ

27. Oświadczam, że odpady z w/w nieruchomości będą gromadzone w sposób* (zaznaczyć właściwy kwadrat):
                                     selektywny                                                                             nieselektywny

F. DOPŁATA DLA WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ DO OPŁATY ZA GOPSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI Z TYTUŁU RODZINY WIELODZIETNEJ

Ilość osób, wchodzących w skład rodziny wielodzietnej: 28.

Ilość dzieci, wchodzących w sklad rodziny wielodzietnej: 29.

 Ilość dzieci, wchodzących w skład rodziny wielodzietnej, na które przysługuje dopłata:      30.

G. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

G.1 Wyliczenie opłaty (bez uwzględnienia dopłat)

Stawka opłaty ** Liczba osób zamieszkałych***na terenie 
nieruchomości wskazanej w części D

Miesięczna kwota opłaty 
(kwota z poz.31 x kwota z poz. 32.)

31. 32. 33.

G.2 Wyliczenie dopłaty do opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi z tytułu rodziny wielodzietnej:

Liczba dzieci, na  które przysługuje 
dopłata

Stawka dopłaty**** Wysokość dopłaty
(kwota z poz.34 x kwota z poz. 35.)

34. 35. 36.

G.3 DO ZAPŁATY ZA MIESIĄC*****  (kwota opłaty za gospodarowanie odpadami pomniejszona o kwotę należnej 
dopłaty) (kwotę z poz.33 należy pomniejszyć o kwotę dopłaty z poz. 36)

37. 

              ….................................... zł            ( słownie złotych:.........................................................................................)

H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJ

38.

….........................................................................................  
                                   (miejscowość i data)                                 

39.

…........................................................................................
(czytelny podpis)

I. 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 2005 r., Nr 229, poz. 1954 ze zm.).
2) Właściciel  nieruchomości  jest  obowiązany  złożyć  do  Wójta  Gminy  Wierzbinek  deklarację  o  wysokości  opłaty  za 

gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  w  terminie  14  dni  od  dnia  zamieszkania  na  danej  nieruchomości  pierwszego 
mieszkańca.  W  przypadku  zmiany  danych  będących  podstawą  ustalenia  wysokości  należnej  opłaty  za  gospodarowanie 
odpadami  komunalnymi  właściciel  nieruchomości  jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Wierzbinek 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.



3) Deklarację  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  mogą  być  składane  za  pomocą  środków 
komunikacji elektroicznej. Deklaracje udostępnione w formacie OpenOffice należy przesłać za pomocą skrzynki podawczej,  
dostępnej  pod adresem  www.epuap.gov.pl lub na adres  e-mail  odpady.wierzbinek@gmail.com.Deklaracje  należy  opatrzyć 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź profilem zaufanym e-PUAP.

4) W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości  
co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy Wierzbinek określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na 
nieruchomościach o podobnym charakterze.

5) Właściciel  nieruchomości  nabywając  prawo  do  otrzymania  dopłaty  składa  deklarację  lub  korektę  deklaracji  w  której  
uwzględnia należną wysokość dopłaty.

6) W  przypadku  wygaśnięcia  któregokolwiek  z  warunków  niezbędnych  do  otrzymania  dopłaty,  właściciel  nieruchomości  
zobowiązany jest w terminie 14 dni, ale nie później niż do końca miesiąca w którym nastąpiła zmiana, złożyć korektę deklaracji  
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której nie będzie uwzględniona dopłata.

7) Podatnik,  który  składając  organowi  podatkowemu,  innemu  uprawnionemu  organowi  lub  płatnikowi  deklarację  lub 
oświadczenie,  podaje  nieprawdę lub zataja prawdę albo nie dopełnia  obowiązku zawiadomienia  o zmianie  objętych nimi  
danych, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia 
wolności, albo obu tym karom łącznie (art. 56 § 1 Kodeksu karnego skarbowego /Dz. U z 1999 nr 83, poz. 930 ze zm./).

8) Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926 z  
późn. zm.) Urząd Gminy w Wierzbinku może przetwarzać dane osobowe, gdy jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia  
lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

Objaśnienia:
*  Zadeklarowany sposób zbierania odpadów będzie podlegał kontroli. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego segregowania 
odpadów  komunalnych,  właściwy  organ  w  drodze  decyzji  naliczy  opłatę  za  odbiór  odpadów  zmieszanych  wraz  z  zaległymi  
odsetkami.
** W przypadku  wyboru  metody  nieselektywnego  zbierania  odpadów  komunalnych  należy  wybrać  stawkę  podstawową,  a  w 
przypadku zadeklarowania selektywnej zbiórki odpadów komunalnych należy wybrać opłatę obniżoną określoną w Uchwale Rady  
Gminy  w  Wierzbinku w  sprawie:  wyboru  metody  ustalenia  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi oraz  ustalenia 
wysokości stawki tej opłaty, dostępnej w Biuletynie Informacji Publicznej (www.wierzbinek.pl/bip.html).
***  Osoba zamieszkała na terenie nieruchomości – osoba przebywająca na nieruchomości z zamiarem stałego pobytu. Miejsce 
zamieszkania może być tylko jedno dla jednej osoby.
****  Należy wpisać  wysokość  dopłaty  określoną  w Uchwale  Rady Gminy w Wierzbinku w sprawie:  ustanowienia  dopłaty  dla 
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie 
Gminy Wierzbinek, dostępnej w Biuletynie Informacji Publicznej (www.wierzbinek.pl/bip.html).
***** Opłatę z poz. 37 należy wpłacać bez wezwania w odstępach miesięcznych, do ostatniego dnia miesiąca, za dany miesiąc, na 
rachunek bankowy Urzędu Gminy w Wierzbinku lub w kasie Urzędu Gminy w Wierzbinku.

http://www.epuap.gov.pl/
http://www.wierzbinek.pl/bip.html
http://www.wierzbinek.pl/bip.html

