
Załącznik do uchwały 
Nr XVI/148/19 
Rady Miejskiej Trzcianki 
z dnia 13.11.2019 r.

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI

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).      

Składający: Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości mieszanych tj. w części
stanowiących nieruchomość zamieszkałą a w części nieruchomość niezamieszkałą  położonych na terenie gminy
Trzcianka.

Miejsce składania 
deklaracji:

Urząd Miejski Trzcianki, ul. Sikorskiego 7 , 64-980 Trzcianka.

Termin składania 
deklaracji:

Deklarację należy złożyć:
1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca  lub powstania na danej

nieruchomości odpadów komunalnych;
2) do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą

ustalenia  wysokości  należnej  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  lub  określonej
w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości  

A  Organ, do którego składa się deklarację
Burmistrz Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka

B  Przyczyny złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)
1 

 □ 1. pierwsza deklaracja, data powstania obowiązku ponoszenia opłaty..................................................

 □ 2. nowa deklaracja, data zaistnienia zmian............................................................................................1

□ 3. korekta deklaracji, złożonej dnia........................................................................................................ 2

C  Składający deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat)
2

 □1. właściciel nieruchomości                                           

 □2. współwłaściciel nieruchomości 

 □3. inny podmiot władający nieruchomością                  

 □4. użytkownik wieczysty nieruchomości 

 □5. jednostka organizacyjna                                                                                                                                                       

□6. osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu

D   Dane identyfikacyjne składającego deklarację
3    Imię i Nazwisko/ Nazwa podmiotu

4    Pesel 4

5   NIP3

D.1   Adres miejsca zamieszkania/ adres siedziby składającego deklarację
6 Miejscowość 7  Kod pocztowy

8 Ulica 9  Nr domu 10  Nr lokalu

D.2 Oświadczam, że  nieruchomość wskazana w części D.3 jest nieruchomością zabudowaną 
budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, wyposażoną w przydomowy kompostownik i 
kompostowane są w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne : (zaznaczyć właściwy kwadrat)
11

                                □ tak                                                              □ nie
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D.3  Adres nieruchomości, dla której składana jest deklaracja 
(w przypadku większej liczby nieruchomości niż 1, należy wypełnić załącznik do deklaracji)

Miejscowość Ulica/Osiedle Nr budynku Nr lokalu
12 13 14   15

D.4 Miejsce gromadzenia odpadów (rubryka nieobowiązkowa do wypełnienia)
16

W przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi informuję, że 
miejsce gromadzenia odpadów komunalnych znajduje się5.

 ................................................................................................................................................................
E   Obliczenie wysokości opłaty dla nieruchomości zamieszkałej wskazanej w części D.3

E.1 Wyliczenie opłaty według zużycia wody w nieruchomości 
(wypełniają właściciel nieruchomości podłączonych do miejskiej lub wiejskiej sieci wodociągowo -kanalizacyjnej, 

wyposażonej w wodomierz)

Średnie miesięczne zużycie wody [m3] * 6 Stawka (zł)** Kwota opłaty za 1 miesiąc [w zł] 
(poz. 17 x poz. 18)

17 18 19

* Średnie miesięczne zużycie wody w m3 za okres poprzedzający złożenie deklaracji tj. od 1 listopada do 31 października  (pomniejszone o odczyty
z podliczników dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy oraz wody bezpowrotnie zużytej).

** należy uwzględnić  stawki podjęte w obowiązującej  uchwale  Rady Miejskiej  Trzcianki  w sprawie metody ustalenia  opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

E.2 Wyliczenie opłaty według liczby mieszkańców zamieszkałych w nieruchomości 
(wypełniają właściciele nieruchomości niepodłączonych do miejskiej lub wiejskiej sieci wodociągowo - kanalizacyjnej 

oraz podłączonych ale nieposiadających wodomierza)

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość* Stawka** Kwota opłaty za 1 miesiąc [w zł]
(poz.20 x poz.21)

20 21 22

* w przypadku większej liczby nieruchomości niż 1 należy podać łączną ilość osób zamieszkujących na nieruchomościach wykazanych w załączniku do
deklaracji.
** należy uwzględnić  stawki podjęte w obowiązującej  uchwale  Rady Miejskiej  Trzcianki  w sprawie metody ustalenia  opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

F   Obliczenie wysokości opłaty dla części nieruchomości niezamieszkałej 
wskazanej w części D.3

F.1 Rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej (rubryka nieobowiązkowa do wypełnianie)
23

 □1. lokal handlowy                                    

 □2. zakład rzemieślniczy, usługowy, produkcyjny, pomieszczenia biurowe

 □3. lokal gastronomiczny                                                                                                                                                        

□4. inny nie wymieniony (podać jaki): ………………………………………………………………..

F2 Pojemniki na odpady komunalne

Rodzaj pojemnika
Pojemność pojemnika*

Liczba
pojemników

Liczba
wywozu w
miesiącu**

Stawka za
pojemnik**

Kwota opłaty
(kol. 2x3x4)

1 2 3 4 5

Niesegregowane
(zmieszane)

odpady komunalne

24 25 26 27 28

Metale i tworzywa
sztuczne

29 30 31 32 33
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Papier
34 35 36 37 38

Szkło
39 40 41 42 43

Bioodpady 
44 45 46 47 48

Łączna miesięczna kwota opłaty (suma poz. kol. 4)
49

* zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki tej opłaty

**   z zachowaniem minimalnej częstotliwości wywozu określonej w uchwale Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie regulaminu utrzymania czystości
i porządku w w gminie.

Łączna wysokości opłaty dla nieruchomości w części stanowiącej nieruchomość 
zamieszkałą, a w części nieruchomość niezamieszkałą
50

Miesięczna kwota opłaty (suma poz. 19 lub 22 i 49):                    ……………………………………………………..

G  Informacja o ilości załączników 
51

        ............. szt.

H Podpis składającego deklarację 
52

Imię i nazwisko        …........................................................................
53

            …………………………                                                                                 …………………………………………
                     (miejscowość  i data)                                                                                                 (czytelny podpis)
                                                                                                                    
                                                                                                                                         tel. kontaktowy ………………………...............(nieobowiązkowy)
                                                                                                                      
                                                                                                                                         e-mail  …………….……….…..............…….…(nieobowiązkowy)

I Adnotacje Urzędowe:

Pouczenie

Niniejsza  deklaracja  stanowi  podstawę  do  wystawienia  tytułu  wykonawczego,  zgodnie  z  przepisami  ustawy  z  dnia  17  czerwca  1966r.  o  postępowaniu
egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1314 ze zm.).

Objaśnienia

1. Dotyczy zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty.
2. Korekta deklaracji, koryguje uprzednio złożoną deklarację, która zdaniem podmiotu składającego deklarację, została błędnie sporządzona. Podmiotowi 

przysługuje takie prawo na mocy art. 81 Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, ze zm). 
3. Dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną.
4. Dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną.
5. Zgodnie z art. 6m ust.1ca ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w  gminach  dopuszcza się złożenie odrębnych deklaracji dla poszczególnych  

budynków lub ich części w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi, jeżeli poszczególne 
budynki lub ich części posiadają przyporządkowane im oddzielne miejsca gromadzenia odpadów komunalnych.

6. W przypadku nieruchomości nowo zamieszkałej, tzn. takiej, dla której właściciel nieruchomości nie może wskazać zużycia wody za okres 12 miesięcy 
poprzedzających złożenie deklaracji - podstawą wyliczenia opłaty przez okres 12 miesięcy od dnia, w którym w nieruchomości zamieszkał pierwszy 
mieszkaniec,  jest przeciętne miesięczne zużycie wody przez mieszkańca określone na postawie podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  
z dnia  14 stycznia  2002 r.  w sprawie  określenia  przeciętnych  norm  zużycia  wody  (Dz. U.  z 2002 r.,  Nr 8,  poz. 70).  Po  tym  okresie  właściciel  
nieruchomości zobowiązany jest złożyć nową deklarację w celu rozliczenia faktycznego zużycia wody.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27  kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych, zwanego dalej RODO), informuję iż: 
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1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Trzcianka ul. Sikorskiego 7, e-mail: ratusz@trzcianka.pl. 
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni: dr Bartosz Mendyk adres e-mail: iod@drmendyk.pl   
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prowadzenia systemu gospodarki odpadami komunalnymi polegającego na odbieraniu odpadów komunalnych od

właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Trzcianka, związanym ze złożeniem deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO, w związku z art. 6m ust. 1a i 1b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i  porządku
w gminach.

4. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi, w celu
przekazywania korespondencji papierowej oraz podmiotom przetwarzającym:

    - spółce, która odbiera odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Trzcianka 
5. 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.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO
zostały naruszone.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynikającym z art. 6m ust. 1a i 1b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
10. Pani/Pana adres poczty elektronicznej lub numer telefonu (jeśli podano), może zostać wykorzystany do kontaktu w służbowych celach informacyjnych lub

wyjaśniających.
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Załącznik  do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi 

Dane składającego deklarację:

Nazwa podmiotu:..............................................................

Adres siedziby:.................................................................

NIP:..................................................................................

Nr załącznika..............................

Wykaz nieruchomości dla których składana jest deklaracja

Lp Miejscowość Ulica/osiedle Nr budynku

1 2 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

….................................
(podpis)
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