DEKLARACJĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, poz.
1579, z 2020 r. poz. 150, poz. 284, poz. 875).

Składający: Właściciele nieruchomości (w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy), położonych na terenie Gminy Miejskiej
Wałcz.
Termin składania: - 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na
nieruchomości odpadów komunalnych,
- właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
Miejsce składania: Urząd Miasta Wałcz, 78-600 Wałcz, Plac Wolności 1; e-deklaracja drogą elektroniczną.
Organ właściwy do przyjęcia deklaracji: Burmistrz Miasta Wałcz.

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwe i wpisać datę zaistnienia)
1.

Pierwsza deklaracja – data powstania obowiązku opłaty .......................................
1 Zmiana danych zawartych w poprzedniej deklaracji z dniem .......................................
Wygaśnięcie obowiązku podatkowego z dniem .......................................
Korekta deklaracji od dnia ....................................... do dnia .......................................
(zaznaczyć w przypadku podania błędnych danych w złożonej już deklaracji)

B. DANE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI (zaznaczyć właściwe) * (dotyczy osób, które posiadają)**
RODZAJ PRAWA DO NIERUCHOMOŚCI *
2.

właściciel,
posiadacz,
użytkownik
wieczysty,
użytkownik

współwłaściciel,
współposiadacz,
współużytkownik wieczysty

jednostka organizacyjna lub osoba
posiadająca nieruchomość w zarządzie

DANE IDENTYFIKACYJNE *
3.

Osoba prawna

Osoba fizyczna

jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej

4. Imię i nazwisko / Pełna nazwa podmiotu

5. Identyfikator PESEL / NIP / REGON

6. Telefon kontaktowy**

7. Adres e-mail**

ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY PODMIOTU
8. Kraj

9. Województwo

10. Powiat

11. Gmina

12. Ulica

13. Numer domu/lokalu

14. Miejscowość

15. Kod Pocztowy

16. Poczta

ADRES DO KORESPONDENCJI (podać, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania / siedziby)
17. Kraj

18. Województwo

19. Powiat

20. Gmina

21. Ulica

22. Numer domu/lokalu

23. Miejscowość

24. Kod Pocztowy

25. Poczta

C. DANE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
26. Ulica

27. Nr domu

28. Nr lokalu

C1. OŚWIADCZAM, ŻE NIERUCHOMOŚĆ WSKAZANA W CZĘŚCI C JEST:
29.
Zamieszkała

W części zamieszkała i w części niezamieszkała z tym, że na części
niezamieszkałej wytwarzane są odpady komunalne

D. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU BIOODPADÓW
STANOWIĄCYCH ODPADY KOMUNALNE
(Wypełnia właściciel nieruchomości zabudowanej budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi)
30.
Posiadam kompostownik
(kompostuję w nim wszystkie bioodpady stanowiące odpady
komunalne powstałe na terenie nieruchomości)

Nie posiadam kompostownika
(nie kompostuję bioodpadów)

E1. Nieruchomości zamieszkałe – BUDYNKI JEDNORODZINNE
Nieruchomości zamieszkałe – BUDYNKI WIELORODZINNE
Nieruchomości częściowo zamieszkałe i częściowo niezamieszkałe – DOTYCZY CZĘŚCI ZAMIESZKAŁEJ
(W przypadku budynków wielorodzinnych oraz nieruchomości częściowo zamieszkałych i częściowo niezamieszkałych
należy także wypełnić załącznik Z-1)
W poz. 33 wpisać opłatę wynikającą z iloczynu liczby osób zamieszkująch nieruchomość podaną w poz. 31 oraz aktualnej
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w poz. 32.
Stawka opłaty za odpady komunalne
Opłata
Ilość osób zamieszkujących nieruchomość
zbierane w sposób selektywny
(zł / miesiąc)
(zł / miesiąc)
32.
33.
31.

Wysokość zwolnienia za posiadany kompostownik (iloczyn
poz. 31 oraz kwoty zwolnienia w wysokości 2 zł)
Wysokość opłaty miesięcznej po odliczeniu zwolnienia
(różnica poz. 33 i 34)

34.
35.

E2. Nieruchomości częściowo zamieszkałe i częściowo niezamieszkałe – DOTYCZY CZĘŚCI
NIEZAMIESZKAŁEJ
Opłata miesięczna stanowi sumę iloczynów liczby pojemników, ilości odbiorów oraz odpowiadającej im aktualnej stawce za
pojemnik.
Ilość odborów wynika z częstotliwości odbioru odpadów zmieszanych według obowiązującego harmonogramu.
Stawka opłaty za
pojemnik odpadów
Opłata
komunalnych
Pojemność pojemnika
Liczba pojemników
Ilość odbiorów
zbieranych w sposób
(zł / miesiąc)
selektywny (zł /
miesiąc)
36.
39.
37.
38.
120 litrów
240 litrów
1100 litrów

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

Łączna kwota opłaty miesięcznej

48.

E3. ŁĄCZNA KWOTA OPŁATY MIESIĘCZNEJ DLA
NIERUCHOMOŚCI CZĘŚCIOWO ZAMIESZKAŁEJ I CZĘŚCIOWO
NIEZAMIESZKAŁEJ
W poz. 49 należy wpisać sumę z poz. 33 (w przypadku zwolnienia za posiadanny
kompostownik poz. 35) i poz. 48.

49.

F. ZAŁĄCZNIKI
50.
1 Załącznik Z-1: ............. szt.
1 Inny:
............................................................................................................................................................................
G. DATA WYPEŁNIENIA I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
51. Data wypełnienia deklaracji

52. Czytelny podpis

H. ADNOTACJE URZĘDU

Pouczenie
1.

2.

Zgodnie z art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r.
poz. 2010, poz. 1579, z 2020 r. poz. 150, poz. 284, poz. 875) niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu
wykonawczego na podstawie art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.
U. z 2019 r. poz. 1438 z późn. zm.).
Zgodnie z art. 6o ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w razie niezłożenia
deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji burmistrz 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.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych osób składających deklaracje o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
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, zwane dalej: RODO) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska Wałcz, reprezentowana przez
Burmistrza Miasta Wałcz. Z administratorem można się skontaktować pisemnie na adres siedziby
administratora: Urząd Miasta Wałcz, Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz;
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem:
iod@umwalcz.pl we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia systemu gospodarki odpadami
komunalnymi polegającego na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych oraz nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują
mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, zlokalizowanych na terenie
Gminy Miejskiej Wałcz, związanym ze złożeniem deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach;
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty i osoby upoważnione na podstawie
przepisów prawa, a także operator pocztowy lub kurier oraz podmiot przyjmujący odpady, wyłoniony
w drodze postępowania o zamówienie publiczne;
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat zgodnie z postanowieniami
Załącznika nr 3 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
i zakresu działania archiwów zakładowych. Ze względu na inne, szczególne przepisy prawa okres
ten może ulec wydłużeniu;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO;
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją
niepodania danych osobowych będzie naliczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
na podstawie art. 6o ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach.
10. Inne niezbędne informacje.
Pani/Pana adres poczty elektronicznej lub numer telefonu, jeśli podano, może zostać wykorzystany
do kontaktu w służbowych celach informacyjnych lub wyjaśniających.
Objaśnienia
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Pod pojęciem 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.
Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną
własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają
wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową.
W przypadku, gdy deklarację składa:
a) pełnomocnik właściciela nieruchomości, do deklaracji należy dołączyć pełnomocnictwo,
b) zarząd wspólnoty mieszkaniowej albo spółdzielni mieszkaniowej, do deklaracji należy dołączyć
kopię uchwały o wyborze członków zarządu, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez
uprawniony podmiot.
c) jednostka organizacyjna lub osoba sprawująca zarząd nad nieruchomością, do deklaracji należy
dołączyć kopię umowy, na podstawie której powierzono lub ustanowiono zarząd nieruchomością
wspólną dla ww. jednostki lub osoby, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez uprawniony
podmiot.
Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obliczana jest samodzielnie przez
właściciela nieruchomości zgodnie ze złożoną deklaracją. Stawka opłaty będzie zgodna z uchwałą rady
Gminy Miejskiej Wałcz w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty dla nieruchomości zamieszkałych.
Wysokość obowiązującej ulgi za posiadanie kompostownika i kompostowanie w nim wszystkich
bioodpadów powstających na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi znajduje się w aktualnej uchwale rady Gminy Miejskiej Wałcz w sprawie wyboru
metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki
opłaty dla nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Wałcz.
Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi obowiązuje za kolejne miesiące do czasu złożenia korekty deklaracji, nowej deklaracji
zmieniającej lub zmiany stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W przypadku złożenia korekty deklaracji lub nowej deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie stwierdza się nadpłaty w tej opłacie za
miesiące, w których usługa odbierania odpadów była świadczona.
Identyfikator PESEL podaje osoba fizyczna będąca właścicielem nieruchomości. Natomiast
identyfikator NIP lub REGON podaje osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca nieruchomość w zarządzie.
Załącznik Z-1 dotyczy wyłącznie budynków wielorodzinnych.

ZAŁĄCZNIK NALEŻY WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

Z-1 ZAŁĄCZNIK do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, poz.
1579, z 2020 r. poz. 150, poz. 284, poz. 875).

Składający: Właściciele nieruchomości (w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy), położonych na terenie Gminy Miejskiej
Wałcz.
Termin składania: - 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na
nieruchomości odpadów komunalnych,
- właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
Miejsce składania: Urząd Miasta Wałcz, 78-600 Wałcz, Plac Wolności 1; e-deklaracja drogą elektroniczną.
Organ właściwy do przyjęcia deklaracji: Burmistrz Miasta Wałcz.

A. Dane do obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - BUDYNKI WIELORODZINNE
L.p.

Ulica/Osiedle

Nr domu

Nr lokalu

Suma

Ilość osób
w gospodarstwie
domowym

Należna opłata
(obliczona poprzez
iloczyn ilości osób i
aktualnej stawki)

