
DEKLARACJA 
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
       SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI  POŁOŻONYCH NA  
                                             TERENIE GMINY WŁOCŁAWEK 

Podstawa prawna:             Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
                                          (Dz. U. z 2019 r.  poz. 2010, 2020, z 2020 r., poz. 150, 284, 875) 

Składający:         Formularz  przeznaczony  jest  dla  właścicieli  nieruchomości  zamieszkałych.  i  nieruchomości  
na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjno- wypoczynkowe

Miejsce składania:            Urząd  Gminy  Włocławek, ul Królewiecka 7, 87-800 Włocławek   

Organ właściwy                
do złożenia deklaracji:      Wójt Gminy Włocławek

Termin składania:             1)  14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca 
2) do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących
podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Deklarację należy wypełnić czytelnie,  na maszynie,  komputerowo lub ręcznie wielkimi drukowanymi
literami. Deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy Włocławek ul. Królewiecka 7,  87-800 Włocławek,
przesyłką pocztową lub drogą elektroniczną.
   

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji:  (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□    pierwsza deklaracja                                     ………………………………….……… 
                                                                                                     (dzień – miesiąc – rok) 

□    zmiana danych zawartych w deklaracji      ………………………………….……… 
                                                                                                     (dzień – miesiąc – rok) 

□    korekta deklaracji                                       ………………………………….……… 
                                                                                                                                                        (dzień – miesiąc – rok) 

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
*dotyczy  właścicieli  nieruchomości  będących  osobami  fizycznymi  **dotyczy  właścicieli  nieruchomości  nie  będących
osobami fizycznymi

Składający deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat):

□   właściciel współwłaściciel/ współwłaściciel,

□   użytkownik wieczysty,

□   jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu,

□   inne podmioty władające nieruchomością (np. najemca, dzierżawca),

□   spółdzielnia mieszkaniowa / wspólnota mieszkaniowa.

      □    osoba fizyczna       □    osoba prawna            □    jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
Nazwisko i imię* / pełna nazwa** Telefon kontaktowy: 

Numer PESEL* Numer NIP**

ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY

Kraj Województwo Powiat

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu

Miejscowość Kod pocztowy Poczta



C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu

Numer działki Miejscowość Kod pocztowy Poczta

□ ZABUDOWA JEDNORODZINNA (budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich budynków, wraz z przeznaczonymi dla 
potrzeb mieszkających w nim osób budynkami garażowymi i gospodarczymi)

ZABUDOWA WIELORODZINNA (budynek mieszkalny zawierający więcej niż dwa lokale mieszkalne, bądź zespół takich budynków)

□    Blok                                      □    Kamienica                                      □  Budynek wielorodzinny

D. OŚWIADCZENIE O LICZBIE OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ

1. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji zamieszkuje …………………….
                                                                                                                                                                                                  (liczba osób)       

E. OŚWIADCZENIE O SEGREGACJI ODPADÓW

□ Oświadczam, iż z terenu  nieruchomości wskazanej w części C deklaracji  odpady komunalne będą zbierane w sposób
selektywny.
F. OŚWIADCZENIE O POWSTAJĄCYCH BIOODPADACH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI

Oświadczam, iż powstające na mojej nieruchomości bioodpady będą podlegać: 

□ zbieraniu selektywnemu do wyznaczonych pojemników lub worków i odbiorze przez firmę wywozową;,   
□ kompostowaniu na terenie mojej nieruchomości przy użyciu przydomowego kompostownika  i nie będą odbierane przez

firmę odbierającą odpady;

□ przekazywaniu do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

G. USTANIE OBOWIĄZKU PONOSZENIA OPŁATY

□  Oświadczam,  że  na  terenie  nieruchomości  wskazanej  w  części  C  niniejszej  deklaracji

od……………………………………..  nikt nie zamieszkuje/nie są wytwarzane odpady komunalne. 

H.  USTALENIE  WYSOKOŚCI  OPŁATY  ZA  GOSPODAROWANIE  ODPADAMI
KOMUNALNYMI

1. Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi*:

      ………………………………..   X    ……………… zł      =   ………………….……………zł
           ( liczba osób zamieszkujących nieruchomość)                         (stawka opłaty)                                 (iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)

2. Wysokość miesięcznej ulgi, przyznanej w związku z posiadaniem przydomowego kompostownika**:

      ………………………………..   X    ……………… zł      =   ………………….……………zł
           ( liczba osób zamieszkujących nieruchomość)                         (stawka ulgi)                                 (iloczyn liczby mieszkańców i stawki ulgi)

3. Wysokość  miesięcznej  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami komunalnymi z  zastosowaniem ulgi  
za posiadanie przydomowego kompostownika wynosi**: 

      ……………………………….zł   -    ……………… zł      =   ………………….……………zł
                             (pozycja nr 1)                                                       (pozycja nr 2)                                             (różnica pozycji nr 1 pozycji nr 2) 

* wypełnia składający deklarację w przypadku nie posiadania przydomowego kompostownika
** wypełnia składający deklarację w przypadku posiadania przydomowego kompostownika



I. WYLICZENIE OPŁATY W PRZYPADKU NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ
SIĘ  DOMKI  LETNISKOWE  LUB  INNYCH  NIERUCHOMOŚCI  WYKORZYSTYWANYCH  
NA CELE REKREACYJNO–WYPOCZYNKOWE 

NIERUCHOMOŚC NIEZAMIESZKAŁA (nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe i inne nieruchomości
wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (działki niezabudowane))

Liczba posiadanych nieruchomości: 

   Opłata ryczałtowa                         □  odpady zbierane w sposób selektywny ………..…….. zł
   

Opłata stanowi iloczyn stawki od nieruchomości x liczba nieruchomości niezamieszkałych
W przypadku większej niż jeden  liczby domków letniskowych na nieruchomości, wyliczoną stawkę należy pomnożyć
przez liczbę domków.

Wysokość zryczałtowanej opłaty rocznej  za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi ……..…………………..

……. zł

(słownie ……….……………………………………………………………………………………………..………...  zł).

J. OŚWIADCZENIE O ZAGOSPODAROWANIU NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH

Oświadczam, iż powstające na mojej nieruchomości nieczystości płynne będą podlegać:

□   gromadzeniu w szambie bezodpływowym  opróżnianym  …………..  w roku,

□   oczyszczaniu w przydomowej oczyszczalni ekologicznej,

□   odprowadzane do kanalizacji,

     - podąć częstotliwość wywozu nieczystości przez firmę wywozową……………………..

K. KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie  z  art.13  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 (RODO) informujemy, że:
1.  Administratorem przetwarzanych  Pani/Pana  danych  osobowych  przez  Urząd  Gminy  Włocławek  jest:  Wójt  Gminy
Włocławek,  ul.  Królewiecka  7,  87-  800  Włocławek,  nr  tel.  54 230  53  55   adres  e-mail:  urzad@gmina.wloclawek.pl.
2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych
osobowych i realizacji swoich praw pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art.6 ust.1 lit. c. RODO – realizacja obowiązku prawnego Gminy
Włocławek  wynikająca  z  ustawy z  dnia  13  września  1996 r.  o  utrzymaniu czystości  i  porządku w gminach.  Celem
przetwarzania danych jest świadczenie usług związanych z odbieraniem, wywozem oraz gospodarowaniem odpadami.
 4.  Pani/Pana  dane  osobowe mogą być udostępniane tylko uprawnionym organom publicznym,  zgodnie  z  przepisami
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
6.  Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okres  niezbędny  do  realizacji  przez  Gminę  obowiązków
wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
7.  Posiada Pan/Pani  prawo dostępu do treści  swoich danych,  ich sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
8. Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 
9.  Podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  jest  konieczne  dla  celów  związanych  z  realizacją  obowiązków
wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
10.  Przetwarzanie  Pani/Pana  danych  osobowych  nie  będzie  podlegało  zautomatyzowanemu  podejmowaniu  decyzji,  
w tym profilowaniu. 

mailto:urzad@gmina.wloclawek.pl


L. ADNOTACJE ORGANU

Ł.  OŚWIADCZENIE I  PODPIS  SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ
SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym oraz, że zobowiązuję się zgłaszać informację 
o zmianach wartości stanowiących podstawę ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

Pouczenie:

1) Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia  
17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1438, 1495, 1501, 1553, 1579,
1655, 1798, 1901, 2070)

2) Właściciel  nieruchomości  jest  obowiązany  złożyć  do  Urzędu Gminy Włocławek  deklarację  o  wysokości  opłaty  
za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  w  terminie  14  dni  od  dnia  zamieszkania  na  danej  nieruchomości
pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych – art.6m ust.1 ustawy.

3) 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 właściciel
nieruchomości jest obowiązany złożyć do Urzędu Gminy Włocławek nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca
następującego po  miesiącu,  w którym nastąpiła.  Opłatę  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  w zmienionej
wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana –art. 6m ust.2 ustawy.

4) Zgodnie z art. 6o ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w razie niezłożenia
deklaracji  o wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  albo  uzasadnionych  wątpliwości  
co do danych zawartych w deklaracji, właściwy organ określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za zagospodarowanie
odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki.

5) Zgodnie z art.  6m ust.  4 i  5 ustawy 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel
nieruchomości  nie  może złożyć  deklaracji  zmniejszającej  wysokość zobowiązania  za  okres  wsteczny,  z  wyjątkiem
sytuacji  dotyczącej  śmierci  mieszkańca.  W przypadku śmierci  mieszkańca złożenie  nowej  deklaracji  jest  możliwe  
w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia. 

Objaśnienia:

1) Wypełniając deklarację należy pamiętać o prawidłowym wskazaniu identyfikatora, którym obecnie jest numer PESEL
lub NIP.  Numer PESEL wpisują do deklaracji osoby objęte rejestrem PESEL.

2) Miesięczne stawki opłaty oraz stawkę ryczałtową za gospodarowanie odpadami komunalnymi regulują odrębne uchwały
Rady Gminy Włocławek.

3) Właściciel  nieruchomości  -  to  także  współwłaściciel,  użytkownik  wieczysty  oraz  jednostki  organizacyjne  i  osoby
posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

4) Składający  deklarację  zobowiązany  jest  dołączyć  dokumenty  potwierdzające  dane  w  niej  zawarte.  Załącznikiem  
do deklaracji,  w szczególności jest  pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości  przez
pełnomocnika.


