
 

        Załącznik Nr 1 

        do Uchwały Nr XXX/133/20 

        Rady Miejskiej w Wyśmierzycach  

        z dnia 22 grudnia 2020 roku 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE  

ODPADAMI KOMUNALNYM  

 

POLA JASNE WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM 

KOLOREM 
A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI: 

Burmistrz Wyśmierzyc 

Urząd Miejski w Wyśmierzycach 

ul. Adama Mickiewicza 75, 

26-811 Wyśmierzyce 
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Obowiązek złożenia deklaracji wynika z art. 6 m ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (t. j. 
Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 ze zm.) 

1. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 
pierwsza deklaracja    ………………… 
                                                         Dzień – Miesiąc – Rok 

 

zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji ……….………. 
                                    Dzień – Miesiąc – Rok 

 

korekta deklaracji    ………………… 
                                                    Dzień – Miesiąc – Rok 

 

 

 

Uzasadnienie złożenia deklaracji: (pole nieobowiązkowe) 

    zamieszkanie nowonarodzonego dziecka 

    zgon osoby zamieszkującej na nieruchomości 

inny (podać jaki) 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................  

  

  
 C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI  

 

2. Rodzaj składającego (zaznacz właściwy kwadrat) 

 
właściciel nieruchomości współwłaściciel użytkownik wieczysty 

najemca, dzierżawca zarządca nieruchomości inny 

D. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

3. Nazwisko i imię 4. PESEL 
 



5. NIP 

6. Nazwisko rodowe 7. Imię ojca 8. Imię matki 9. Nr telefonu 

D.1. ADRES ZAMIESZKAŁEJ NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY 

KOMUNALNE 

 

10. Gmina 11. Ulica 12. Nr domu 13. Nr lokalu 

14. Miejscowość 15. Kod pocztowy 16. Poczta 

D.2. ADRES DO KORESPONDENCJI, JEŻELI JEST INNY NIŻ ADRES WSKAZANY 

W CZĘŚCI D.1. 

 

17. Gmina 18. Ulica 19. Nr domu 20. Nr lokalu 

21. Miejscowość 22. Kod pocztowy 23. Poczta 

E. KOMPOSTOWANIE ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH 

24. Oświadczam, że nieruchomość wskazana w części D.1. jest wyposażona w przydomowy 

kompostownik, (zaznacz właściwy kwadrat) 
 

TAK NIE 

F. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI (wypełnia składający deklarację dla nieruchomości zamieszkałej) 

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części D.1. 25. 

Stawka opłaty (w zł) określona w Uchwale Nr XXX/132/20 z dnia 22 grudnia 2020 roku 

Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty  

27. 

Zwolnienie z części opłaty za posiadany kompostownik (w zł) określona w Uchwale Nr 

XXX/132/20 z dnia 22 grudnia 2020 roku Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

stawki takiej opłaty 

28. 

Miesięczna kwota opłaty (w zł) 

(kwotę z poz. 27 odjąć kwotę z poz. 28) 

29. 

Opłata kwartalna (w zł) 

(kwotę z poz. 29 należy pomnożyć przez 3) 

30. 

Ryczałtowa roczna stawka opłaty od nieruchomości, na której znajduje się domek 

letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe  

31. 

G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 



32. Data 33. Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska) 

POUCZENIE 

W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do 

wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. 

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1427). 

 

OBJAŚNIENIA 

 

     Opłatę z poz. 29 należy wpłacać w kasie Banku Spółdzielczego w Białobrzegach O/ Wyśmierzyce, 

przekazem pocztowym lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Wyśmierzyce kwartalnie 

zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/98/12 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 28 grudnia 2012 roku 

oraz Uchwałą Nr XXVIII/131/13 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 17 czerwca 2013 roku tj. 

do 15 marca za I kwartał, do 15 maja za II kwartał do 15 września za III kwartał, do 15 listopada za 

IV kwartał. 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 

r. (t.j. Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Wyśmierzyc z siedzibą 

w Wyśmierzycach ul. Adama Mickiewicza 75, 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych umożliwiony jest pod adresem 

mailowym – iod@wysmierzyce.pl, 

3. Pani/Pana przetwarzane będą w celu ustawowych zadań urzędu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 

c ogólnego rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie ustawy o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2020 

r., poz. 713 ze zm.), Ordynacji podatkowej (t. j. Dz. U. 2020 r., poz. 1325 ze zm.), Ustawy 

o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. 2020 r., poz. 1546 ze zm.) 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, 

zgodnie z instrukcją kancelaryjną, 

6. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, o ile to ograniczenie nie spowoduje 

ograniczenia lub uniemożliwienia realizacji ustawowych zadań gminy. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem tj. ustawą ordynacji 

podatkowej o podatkach i opłatach lokalnych, ustawą o opłacie skarbowej jest obligatoryjne, 

a ich nie podanie może spowodować nałożenie kar finansowych przewidzianych przepisami 

prawa podatkowego lub w przypadku prowadzenia postepowań na Pana/ Pani wniosek, 

skutkować może odmową prowadzenia takiego postępowania. 
  

H. ADNOTACJE ORGANU 

 

mailto:iod@wysmierzyce.pl

