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POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD.  WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM 

LUB NIEBIESKIM KOLOREM 
1. Nr dokumentu 2. Status podatnika  Załącznik nr 1 do Uchwały  

                                                                                                                           Nr XXI/188/2020 
                                                                                                                        Rady Miejskiej w Wołowie 

z dnia 27 lutego 2020 r.       
 

 
D-1   DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Dotyczy nieruchomości, na której z a m i e s z k u j ą  mieszkańcy  

Podstawa 

prawna: 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.; Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. 

zm.), dalej zwana Ustawą oraz ustawa  z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa  (t.j.; Dz. U. z 2019 r., poz. 900 

z późn. zm.), dalej zwana Ordynacją podatkową. 

Składający: 

Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, położonej na terenie Gminy Wołów. Przez właścicieli 

rozumie się także: współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające 

nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, najemcy nieruchomości, dzierżawcy nieruchomości, a także inne podmioty 

władające nieruchomością (art. 2 ust. 1 pkt 4 Ustawy). 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 (art. 2 ust. 3 Ustawy).   

Termin:  Termin składania 
14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca (art. 6m ust. 1 Ustawy) lub do 10 dnia 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiły zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej 

opłaty (art. 6m ust. 2 Ustawy). 
A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI:  

BURMISTRZ GMINY WOŁÓW, RYNEK 34, 56-100 WOŁÓW  

3. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI – cel i przyczyna złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)  

 1) Złożenie deklaracji 
a) Pierwsza deklaracja

1
 – data powstania zobowiązania: ___-___-_____ r. 

b) Deklaracja zmieniająca (nowa)
2
 – data zaistnienia zmian: ___-___-_____r. 

 2) Korekta deklaracji
3
 – data złożenia deklaracji, do której składana jest korekta: ___-___-_____ r. 

 

B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI  

4. Typ podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
  Właściciel nieruchomości               
  Współwłaściciel nieruchomości            
  Użytkownik wieczysty nieruchomości                                                     
  Jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu       
  Inny podmiot władający nieruchomością (podać, jaki) …........................................................................ ................... 

 

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE I ADRES ZAMIESZKANIA – OSOBA FIZYCZNA  *pola nieobowiązkowe  

5. Imię/imiona 
 

6. Nazwisko 
 

 

7. PESEL  

8. Adres zamieszkania (miejscowość, ulica, nr domu/lokalu, kod pocztowy i poczta) 
 

 

 

9. Telefon kontaktowy* 10. Adres e-mail* 
 

 

11. Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania) 
 

 

 

B.2. DANE DOTYCZĄCE WSPÓŁWŁAŚCICIELA   *pola nieobowiązkowe  

12. Imię/imiona 
 

13. Nazwisko 
 

 

14. PESEL  

15. Adres zamieszkania (miejscowość, ulica, nr domu/lokalu, kod pocztowy i poczta) 
 
 

 

16. Telefon kontaktowy* 17. Adres e-mail* 
 

 

18. Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania) 
 
 

 

B.3. DANE IDENTYFIKACYJNE – INNY PODMIOT     * pola nieobowiązkowe  

19. Nazwa pełna  20. Nazwa skrócona: 

………………………………………………………………..………………

…………………………………………….……………………….…………

………………………………………….……………………….…… 

21. NIP: …………………………..……………………...………………...  

 

22. Imię i nazwisko, stanowisko osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania podmiotu: 

    1) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

    2) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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23. Adres siedziby: miejscowość, ulica, nr budynku/nr lokalu: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

24. Nr telefonu kontaktowego*: …………………………………………  25. Adres e-mail*: …………………………………………………..……….……. 

 

26. Adres do korespondencji (jeśli jest inny, niż adres siedziby) 

 

 

C.  ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE   

27. Miejscowość 
 

28. Ulica  29. Nr budynku/nr lokalu 
 

 

 

30. Kod pocztowy, poczta 
 

 

 

C.1. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE POSIADANIA KOMPOSTOWNIKA PRZYDOMOWEGO - dotyczy tylko budynków 

jednorodzinnych (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 

31. Oświadczam, że na nieruchomości wymienionej w pkt C 
  posiadam przydomowy kompostownik, w którym będę kompostować odpady ulegające biodegradacji 
  nie posiadam kompostownika przydomowego 

 

C.2. OŚWIADCZENIE O KORZYSTANIU ZE WSPÓLNEGO POJEMNIKA/KONTENERA (zaznaczyć właściwy kwadrat)  

32. Czy pojemnik/kontener jest wspólny dla kilku nieruchomości ? 
 

 TAK  NIE  

D. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI, NA 

KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY (należy wypełniać tylko jasne, numerowane pola) 
 

D.1. Metoda obliczenia opłaty  

Stawka opłaty określona w Uchwale Rady Miejskiej w Wołowie w sprawie wyboru metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty 

(uwzględniając zwolnienie z części opłaty za posiadanie kompostownika przydomowego) 

33.  

 x  

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość 34.  

 =  

Miesięczna wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
(iloczyn poz. 33 i 34) 

35. 

E. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO 

36. Imię i nazwisko 
 

 

 

 

37. Data 38. Czytelny podpis 
 

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

egzekucyjnym w administracji (t.j.; Dz. U. z 2019 r., poz. 1438 z późn. zm.). 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
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 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), 

zwanego dalej "RODO", informuję, iż: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Wołów, reprezentowana przez Burmistrza, Rynek 34, 56-100 Wołów; 
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: idoum@wolow.pl 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ciążących na administratorze z mocy ustawy, w tym ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust.1 lit. g) RODO); 
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa; 
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres ustalony obowiązującymi przepisami prawa, zgodnie z obowiązującą u administratora Instrukcją 

kancelaryjną; 
6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych; 
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 
8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obligatoryjne. 

F. ADNOTACJE URZĘDOWE 

39. Adnotacje przyjmującego deklarację 
 

 

 
 

40. Data i podpis przyjmującego deklarację 

Objaśnienia: 
1 W przypadku zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania odpadów komunalnych. 
2  W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana  ilości osób zamieszkałych, przystąpienie bądź odstąpienie od zbierania odpadów w 

sposób selektywny) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiły zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości 

należnej opłaty (art. 6m ust. 2 Ustawy).  
3 Właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć deklarację korygującą (art. 81 § 2 Ordynacji podatkowej) w przypadku konieczności zmiany uprzednio złożonej deklaracji wynikającej z błędów rachunkowych lub 

oczywistych pomyłek. Korekcie podlega każda ze złożonych deklaracji, obejmująca okresy, za które wysokość opłaty wymaga skorygowania, przy czym korekty należy dokonać na wzorze deklaracji obowiązującej w 

okresie, którego dotyczy korekta. 
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