
Załącznik nr 1 

do Uchwały Nr XXVI/406/2020 
Rady Miejskiej Władysławowa 

z dnia 25 listopada 2020r. 

 

RŚiGO/………………./……………. 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

NA ROK ……………..  

 

DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY 
 

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI,  

CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 
 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1439 ze zm.). 
Składający: Właściciel nieruchomości, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy - jest to miejsce, w którym osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu, niezależnie od miejsca 

zameldowania. W przypadku wątpliwości, co do wskazania miejsca zamieszkania, wykorzystać należy następującą definicję: „miejscem zamieszkania 

jest miejsce, w którym osoba zazwyczaj spędza czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności związanych  

z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem medycznym lub pielgrzymkami religijnymi”. 

Termin składania:  

1) w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,  

2) do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia 
wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
A MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 

Burmistrz Władysławowa  

ul. Gen. J. Hallera 19 

84-120 Władysławowo 

B OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

❑ pierwsza deklaracja                                        

❑ nowa deklaracja (składana ze względu na zmianę danych zawartych w deklaracji będących podstawą ustalenia wysokości 

opłaty) [od dnia – ………………………]       

❑ korekta deklaracji – za okres od ………………………. do ………………………. 
C DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

C1 DANE IDENTYFIKACYJNE 

1. Rodzaj podmiotu zobowiązanego do złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

❑ właściciel, współwłaściciel nieruchomości                         

❑ użytkownik wieczysty nieruchomości 

❑ jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu  

❑ inny podmiot władający nieruchomością - ……………………………………………….. 

2. Rodzaj podmiotu składającego deklarację 

 

❑ osoba fizyczna                         ❑ osoba prawna                         ❑ jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej    

3. Imię i nazwisko*/ Nazwa pełna ** 

 

4. Numer PESEL*/ NIP** 

 

5. Numer telefonu kontaktowego (dobrowolnie) 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanego przeze mnie numeru telefonu celem nawiązania ze mną 

kontaktu         
                                        ……………………………………………… 

 

* dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną  

** dotyczy składającego deklarację będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej 

C2 DANE O NIERUCHOMOŚCI – na której powstają odpady komunalne 

1. Miejscowość      2. Ulica i nr domu/nr lokalu 

 

 

3. Nr działki (dobrowolnie) - należy wypełnić, w przypadku braku dokładnego adresu 

 

 

C3 ADRES KORESPONDENCYJNY - ZAMIESZKANIA/SIEDZIBY WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI  

(w przypadku, gdy jest inny niż w pozycji C2) 

 

 

 

 

 

 

 

 



D 

 

 

 

DANE NIEZBĘDNE DO WYLICZENIA OPŁATY 

OBLICZENIE OPŁATY ZA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH  

Oświadczam, że zagospodarowuję bioodpady we własnym zakresie w przydomowym kompostowniku* 

NIE – wypełniamy w tabeli kolumny A-C             TAK – wypełniamy w tabeli kolumny A-E 
*Należy zaznaczyć odpowiednią odpowiedź 

Miesiąc 

[A] 
Miesięczna 

ilość zużycia 

wody [m3]1 

[A] 

[B] 
 

Stawka opłaty 

[zł/m3] 

[B= ….. zł/m3] 

[C] 
Miesięczna 

wysokość opłaty 

[zł/1 m-c]2 

[C=A x B] 

[D] 
Miesięczna wys. 

zwolnienia  

[zł/1 m-c] 

[D=A x ….zł/m3] 

[E] 
Miesięczna wysokość 

opłaty z uwzględnieniem 

zwolnienia [zł/1 m-c] 

[E=C-D] 

Terminy płatności 

Styczeń 
 

 
    do 20 lutego 

Luty      

do 20 dnia danego 

miesiąca 

Marzec      

Kwiecień      

Maj      

Czerwiec      

Lipiec      

Sierpień      

Wrzesień      

Październik      

Listopad      

Grudzień      

1 należy wpisać rzeczywistą ilość wody za dany miesiąc, wynikającą z zaświadczenia od operatora sieci wodociągowej, pomniejszoną  

o wodę ogródkową 

2 miesięczną wysokość opłaty wpisujemy z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku 

E PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 

1. Imię i nazwisko 

 

 

2. Data wypełnienia deklaracji (dzień – miesiąc – rok) 

 

_ _  - _ _  -  _ _ _ _ 

 

3. Podpis składającego deklarację 

 

F ADNOTACJE ORGANU  

1. Uwagi organu przyjmującego deklarację 

 

 

2. Podpis osoby przyjmującej deklarację 

 

 

Pouczenie 
1. Należną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać w kasie Urzędu Miejskiego we Władysławowie lub na wskazany numer konta 

bankowego. 
2. W przypadku nie wpłacenia w określonych terminach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza 

deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym  

w administracji. 
3. Deklaracje składane w formie papierowej należy dostarczyć do siedziby Urzędu Miejskiego we Władysławowie, przy ul. Gen.J.Hallera 19. 

4. Deklaracje w formie elektronicznej należy dostarczyć za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP), zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r.  

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 346 z późn. zm.). 
5. W przypadku nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właściciela nieruchomości, Burmistrz 

Władysławowa określi w drodze decyzji wysokość opłaty, ustalając średnią ilość odpadów powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.  

 

W przypadku pytań lub wątpliwości, co do wypełnienia deklaracji należy kontaktować się z Referatem Środowiska i Gospodarki Odpadami 

Urzędu Miejskiego we Władysławowie, telefon nr (58) 674-54-58, e-mail: odpady@wladyslawowo.pl. 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 
Administratorem Danych Osobowych jest Gmina Władysławowo, ul. Generała Hallera 19, 84-120 Władysławowo, telefon 58 674 54 00, email: um@wladyslawowo.pl. Inspektorem 

Ochrony Danych jest Grzegorz Nowak, ul. Generała Hallera 19, 84-120 Władysławowo, biuro nr 208, telefon 58 674 54 00 wew.555, email: iod@wladyslawowo.pl. Celem przetwarzania 

jest wywiązania się z obowiązków nałożonych na Administratora Danych Osobowych w drodze przepisów prawa, oraz kontakt z osobą, której dane dotyczą. Podstawą prawną są szczególne 

przepisy prawa, któremu Administrator Danych Osobowych podlega. W szczególnych przypadkach Administrator przetwarza dane osobowe, na podstawie zgody osoby, której dane 

dotyczą, jeżeli cel lub zakres przetwarzanych danych nie jest objęty przepisem szczególnym. Zgoda o której mowa może zostać cofnięta w każdym momencie, co skutkować będzie 

zaprzestaniem przetwarzania tych danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: dostępu do swoich danych które przetwarza administrator, sprostowania danych przetwarzanych przez 

administratora, żądania usunięcia danych jeżeli przepisy szczególne nie mówią inaczej, zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzaniu danych. Odbiorcami danych osobowych są uprawnione 

do tego instytucje państwowe, w tym: urzędy centralne, urzędy samorządowe, organy kontroli, inne podmioty przewidziane w szczególnych przepisach prawa oraz osoby będące 

właścicielami danych osobowych. Zbierane dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym podmiotom wewnątrz Europejskiego Obszaru Gospodarczego na podstawie 

obowiązującego prawa. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich poza UE lub organizacji międzynarodowych. 

 

mailto:um@wladyslawowo.pl
mailto:iod@wladyslawowo.pl

