
        Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVI/273/2022 

Rady Gminy Wielka Nieszawka  

z dnia 29 marca 2022 r. 

 
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ 

WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA OBSZARZE GMINY WIELKA NIESZAWKA 

 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

     pierwsza deklaracja              korekta/zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji 

 

data zamieszkania na nieruchomości……………/data wystąpienia zmiany………………...)* 

 

 

B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Właściciel nieruchomości w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888) **. 
 

C. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Rodzaj składającego (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

  osoba fizyczna            osoba prawna     

  jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej     

Imię i nazwisko (dotyczy osób fizycznych) / Pełna nazwa (dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych 

nieposiadających osobowości prawnej) 
1.  

 

PESEL (dotyczy osób fizycznych) / NIP (dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości 

prawnej) 
2. 

Adres zamieszkania/ siedziby   

Kraj Województwo Powiat 

3. 

 

4. 5. 

Gmina Ulica Nr domu/ nr lokalu 

6. 

 

7. 8. 

Miejscowość Kod pocztowy Numer telefonu  

9. 

 

10. 11. 

Adres poczty elektronicznej właściciela nieruchomości 

12. 

 

 

 

Podstawa prawna 

 

 

   

                         

Składający 

 

 

 

 

 

Nazwa i adres siedziby 

organu właściwego do 

przyjęcia deklaracji 

Art. 6m ust. 1-1b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.) oraz ustawa z 

dnia  29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 

ze zm.) 

 

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, 

współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne   

i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także 

inne podmioty władające nieruchomością; położonych na terenie Gminy 

Wielka Nieszawka 

 

Wójt Gminy Wielka Nieszawka 

ul. Toruńska 12 

87-165 Cierpice 



D. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

Gmina Ulica  Nr domu/lokalu/działki (w 

przypadku braku nr domu) 
12. 

 

13. 14. 

Miejscowość Kod pocztowy  

15. 

 

16.  

Nieruchomość wskazana w części D jest (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

17. 

 

 zamieszkała 
(nieruchomość, na której zamieszkują 
mieszkańcy). 

 

 

Właściciel takiej 

nieruchomości wypełnia 

dział E. 

18. 

 niezamieszkała 
(np. nieruchomość wykorzystywana do 
prowadzenia działalności gospodarczej***, 

szkoły, cmentarze, domki letniskowe lub 

inne nieruchomości wykorzystywane na 
cele rekreacyjno-wypoczynkowe 

wykorzystywane jedynie przez część roku). 

 
 

Właściciel takiej 

nieruchomości wypełnia 

dział G lub H. 

19. 

 w części zamieszkała oraz 

w części niezamieszkała 

 

Właściciel takiej 

nieruchomości wypełnia 

działy E, G i I. 

 

 

OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 

ODPADAMI KOMUNALNYMI 
E. Dotyczy właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości 

zamieszkuje 

21.  
                

(podać liczbę mieszkańców) 

Miesięczna stawka opłaty za jednego 

mieszkańca  

 

22.     25,00 zł 

 

 OŚWIADCZENIE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji 

bioodpady stanowiące odpady komunalne będą (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 kompostowane w kompostowniku, znajdującym się na terenie przedmiotowej 

nieruchomości (dotyczy zabudowy jednorodzinnej), 

 gromadzone w pojemniku lub workach (odpady odbierane przez przedsiębiorcę 

świadczącego usługi w tym zakresie na terenie gminy) i/lub przekazywane do Punktu 

Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych, 

 nie dotyczy 

Wysokość miesięcznej opłaty 

(stanowi iloczyn liczby mieszkańców 

zamieszkujących daną nieruchomość oraz 

stawki opłaty za 1 mieszkańca) 

23.  

 

 

zł/miesiąc 
 

(poz. 21 x 22) 
Ulga za kompostowanie bioodpadów w 

kompostowniku w wysokości 1,00 zł/osobę 

za m-c (liczbę osób podanych w polu 21 

należy pomnożyć przez 1,00 zł). 

24. 

 

zł/miesiąc 
(poz. 21 x 1,00 zł) 

Miesięczna kwota opłaty po uwzględnieniu 

ulgi za kompostowanie bioodpadów w 

przydomowym kompostowniku (kwotę z 

pola nr 23 należy pomniejszyć o wysokość 

ulgi z pola nr 24). 

25. 

 

 

zł/miesiąc 
(poz. 21 – poz. 24) 

 

F. Dotyczy tylko właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają 



odpady komunalne. 
I. Wielkość 

pojemników 

na odpady 

zmieszane  

(w litrach) 

 

II. Stawka opłaty za 

jednorazowy wywóz 

pojemników do 

odpadów komunalnych 

zbieranych w sposób 

selektywny 

III. Liczba wywozów IV. Liczba 

pojemników 
(miesięcznie) 

 

V. wysokość opłaty       
(II x III x IV ) 

w miesiącu zgodnie z 

częstotliwością 

ustalaną 

indywidualnie 

60 12,47 zł 4    

120 24,94 zł 4    

240 49,88 zł 4    

1100 228,68 zł 4    

2300 478,08 zł 4    

3500 727,48 zł 4    

6500 1355,20 zł 4    

7500 1583,88 zł 4    

Wysokość opłaty miesięcznej za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

(suma kwot z kolumny V) 

26.  

zł/miesiąc 

 
             (należy podać kwotę w zł) 

G. Dotyczy nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne 

nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywane 

jedynie przez część roku 
I. Liczba domków 

letniskowych lub innych 

nieruchomości 

wykorzystywanych na 

cele rekreacyjno-

wypoczynkowe 

 

II. Ryczałtowa stawka 

opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

zbieranymi w sposób 

selektywny 

III. Opłata ryczałtowa roczna ( I x II  ) 

1 2 3 

 

191,90 zł 

27. 
 

 

zł/miesiąc 
 

 

(należy podać kwotę w zł) 
H. Dotyczy nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują 

mieszkańcy (dział E) oraz w części, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 

odpady komunalne (dział G) 

Wysokość opłaty miesięcznej za 

gospodarowanie odpadami (suma kwot: poz. 23 + 

poz. 26 lub poz. 25 + poz. 26) 

28.  

zł/miesiąc 

 
(należy podać kwotę w zł) 

 

I.   PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  

                                                              

………………………………                                          ………………………………….     
                          (miejscowość i data)                                                                                                             (czytelny podpis) 

      J.       ADNOTACJE URZĘDOWE  

 

 

      K.       OBJAŚNIENIA 

 

 

 

 

 
 

 



Pouczenie: 
1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art.                
3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. 2022 poz. 479.).  

2. Zgodnie z art. 6 m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach                
(Dz. U. z 2021r. poz. 888 ze zm.), właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do Wójta Gminy Wielka 

Nieszawka deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia 
zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. Zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021r. poz. 888 ze zm.) w przypadku zmiany                 
danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,                  

właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca                                     
następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłata za gospodarowanie odpadami                     

komunalnymi w zmienionej wysokości należna jest za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.                                                                                                   

3. Zgodnie z art. 6m ust. 4 i ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku             
w gminach (Dz. U. z 2021r. poz. 888 ze zm.) właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej 

wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny,                         
z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 6m ust. 2 i ust. 5 pkt 1 ustawy.  

4.  Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach                         
(Dz. U. z 2021r. poz. 888 ze zm.) w razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w złożonej deklaracji, Wójt 
Gminy Wielka Nieszawka określa w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku                               
ich braku –uzasadnione szacunki w tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, 

średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.                                                                     
5.Zgodnie z art. 10 ust. 2b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach            

(Dz. U. z 2021r. poz. 888 ze zm.) kto wbrew obowiązkowi nie składa deklaracji o wysokości opłaty                              
za gospodarowanie odpadami komunalnymi podlega karze grzywny.                                                        

6.Zgodnie z art. 10 ust. 2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach                
(Dz. U. z 2021r. poz. 888 ze zm.) kto wbrew złożonej informacji, nie posiada kompostownika przydomowego 

lub nie kompostuje w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne podlega karze grzywny. 
7.W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wójt Gminy Wielka 

Nieszawka 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 nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę w wysokości podanej 

w zawiadomieniu, które stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. 
 
 

       * Niepotrzebne skreślić 

 

** Przez właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki 

organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające 

nieruchomością. 
 

*** nieruchomość wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej o powierzchni nie przekraczającej     
4300 m2 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

utrzymanie czystości i porządku w 

gminie 

 

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   przetwarzaniem  danych   osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych, informujemy, iż: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Wielka Nieszawka. Można się z nim kontaktować w 
następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy Wielka Nieszawka, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, 

e-mailowo: zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl telefonicznie 566781212. 

2. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym 

można się kontaktować wysyłając e-mail na adres: iod1@wielkanieszawka.pl 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: 

1) art. 6 ust. 1 lit c RODO w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która nakłada na administratora obowiązek ustalenia wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, prowadzenie czynności związanych z naliczeniem i 
poborem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

4. Państwa dane osobowe administrator może ujawniać odbiorcom, którymi są m.in.: podmioty świadczące usługi 

telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe, ubezpieczeniowe, jednostki organizacyjne administratora, które będą realizować jego 
ustawowe zadania, sądy, organy ścigania, podatkowe, notariusze, radcowie prawni, podmioty kontrolujące administratora oraz inne 

podmioty uprawnione do uzyskania Państwa danych osobowych, ale wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów. Państwa 

dane osobowe także będą ujawnione pracownikom i współpracownikom administratora w zakresie niezbędnym do wykonywania 
przez nich obowiązków. 

Państwa dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom 

przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne oraz inne wykonujące wyspecjalizowane usługi, jednakże 

przekazanie Państwa danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Państwa praw. 

5. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres 10 lat, następnie zostaną usunięte. 

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo do: 

1) dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO; 

2) sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO; 

3) usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO, jeżeli: 

a) Pan/Pani wycofa zgodę na przetwarzanie danych osobowych; 

b) dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w 

których były przetwarzane; 

c) dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; 

4) ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO, jeżeli: 

a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych; 

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając 
w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; 

c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane 

dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 

d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione 

podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą; 

5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO, wobec przetwarzania danych osobowych 

opartego na art. 6 ust. 1 lit. e RODO; 

7. Podanie Państwa danych jest wymogiem ustaw na podstawie, których działa administrator. Jeżeli Państwo odmówią podania 
swoich danych lub przekażą nieprawidłowe dane, administrator nie będzie mógł zrealizować celu do jakiego zobowiązują go przepisy 

prawa. 

8. Przysługuje Państwu także skarga do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają 

Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. o 
ochronie danych osobowych. 

9. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

10. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych 

 

mailto:zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl
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