
UCHWAŁA NR X/95/2019
RADY MIASTA I GMINY WIĄZÓW

z dnia 4 lipca 2019 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 6n ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.),

Rady Miasta i Gminy Wiązów uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych, stanowiący załącznik 
nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Deklarację, o której mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości może złożyć w Sekretariacie Urzędu 
Miasta i Gminy Wiązów lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej lub poczty elektronicznej 
w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na 
danej nieruchomości odpadów komunalnych.

2. W przypadku zmian w deklaracji, należy złożyć kolejną deklarację w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia 
zmiany.

3. Deklaracja może być przesyłana za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej 
ePUAP.

4. Format elektroniczny deklaracji określony jest w formacie danych XML.

5. Układ informacji i powiązań między nimi w formacie danych XML określa załącznik nr 2 do uchwały.

6. Deklaracje składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej wymagają opatrzenia - 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu 
w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej lub 
podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wiązów.

§ 4. Traci moc:

1) uchwała Rady Miasta i Gminy Wiązów nr XX/166/2016 z dnia 14 lipca 2016 r. (Dz. U. Woj. 
Dolnośląskiego z dnia 18 lipca 2016 r. poz. 3593), w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składnia deklaracji za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej;

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 15 lipca 2019 r.

Poz. 4463



2) uchwała Rady Miasta i Gminy Wiązów nr VIII/82/2019 z dnia 30 maja 2019 r., w sprawie wzoru deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składnia deklaracji 
za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia 2019 r.

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Wiązów:
E. Schütterly
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Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta i Gminy Wiązów nr X/95/2019 z dnia 4 lipca 2019 roku  

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI 
Podstawa prawna: ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu  czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018, poz.  

1454ze zm.) 

Składający: Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości 

niezamieszkałychpołożonych na terenie Miasta i Gminy Wiązów  

Miejsce składania: Urząd Miasta i Gminy Wiązów, 57-120 Wiązów, Plac Wolności 37, pok. nr 11, (Sekretariat). 

H. Nieruchomość jest: (zaznaczyć właściwy kwadrat)  

  zamieszkała   niezamieszkała   w części zamieszkała 

i w części niezamieszkała 

I. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ 

(Wypełniają właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy ) 

A. ORGAN  WŁAŚCIWY  DO  ZŁOŻENIA  DEKLARACJI 

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów 

Plac Wolności 37, 57-120 Wiązów 

B. OBOWIĄZEK  ZŁOŻENIA  DEKLARACJI 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji- zaznaczyć właściwy kwadrat 

   PIERWSZA DEKLARACJA               KOREKTA DEKLARACJI od dnia ……………… (dd-mm-rrrr) 

C.  SKŁADAJĄCY  DEKLARACJĘ-zaznaczyć właściwy kwadrat 

  OSOBA FIZYCZNA 

  OSOBA PRAWNA 

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 

IMIĘ I NAZWISKO / PEŁNA NAZWA 

 

 

PESEL 

 

NIP Telefon* 

D.ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY 

Kraj: 

 

Województwo: Powiat: 

Gmina: 

 

Ulica: Nr domu: Nr lokalu: 

Miejscowość: 

 

Kod pocztowy: Poczta: 

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY WIĄZÓW NA KTÓREJ POWSTAJĄ 

ODPADYKOMUNALNE(wypełnić jeżeli jest inny niż w pkt. D) 

Kraj: 

 

Województwo: Powiat: 

Gmina: Ulica: Nr domu: Nr lokalu: 

Miejscowość: Kod pocztowy: Poczta: 

F.  FORMA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ-(zaznaczyć właściwy kwadrat) 

   WŁASNOŚĆ                                                      WSPÓŁWŁASNOŚĆ 

   UŻYTKOWANIE WIECZYSTE                        ZARZĄD LUB UŻYTKOWANIE 

   NAJEM 

 G.  OŚWIADCZAM, ŻE: (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

      gromadzę odpady w sposób selektywny i do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję stawkę niższą 

      nie gromadzę odpadów w sposób selektywny i do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję stawkę wyższą 
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Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w dziale E niniejszej deklaracji zamieszkuje: 

……………………..osoba/osób  

 

1. Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi liczona od liczby 

mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. 
1
 

 

……………….x ……………=…………….zł 

(słownie złotych:……………………………………………………………………………..……………..) 
1
iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość oraz stawki opłaty wynikającej z uchwały Rady Miasta i Gminy Wiązów. 

 

 

2. Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi liczona od 

gospodarstwa domowego 
2
 

 

……………….x ……………=…………….zł 
 

(słownie złotych:……………………………………………………………………………..……………..) 
2iloczyn gospodarstw oraz stawki opłaty wynikającej z uchwały Rady Miasta i Gminy Wiązów. 

 

Oświadczam,  że bioodpady będę gromadzić w kompostowniku o minimalnej objętości 400 l a uzyskany kompost będę wykorzystywać 
na własne potrzeby na posesji jednorodzinnej/zagrodowej lub na nieruchomości lokalowej, gdy istnieją na to warunki techniczne. 

 tak                      nie 

 
 

    J. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ 

(Wypełniają właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.  

Mowa tutaj o nieruchomości, na której prowadzona jest np. działalność gospodarcza, społeczna lub publiczna) 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w dziale E niniejszej deklaracji odpady komunalne 

zbierane są w pojemnikach o pojemności: 

1. pojemnik o pojemności  110 l- …….… szt. 

2. pojemnik o pojemności  120 l- ………. szt. 

3. pojemnik o pojemności  240 l- ………. szt. 

4. pojemnik o pojemności 1,1 m
3
-………. szt. 

5. pojemnik o pojemności  6 m
3
.- ………. szt. 

6. pojemnik o pojemności   7 m
3
- …….… szt.    

 

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 
2
..…..x….…=……… zł 

(słownie złotych: ……………………………………………………………………...) 

2 iloczyn liczby pojemników oraz stawki opłaty 

K.OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCIW CZĘŚCI ZAMIESZKAŁEJ   

I WCZĘŚCINIEZAMIESZKAŁEJ 

(Wypełniają właściciele nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, o której mowa w dziale I, a w części nieruchomości,  

o której mowa w dziale J) 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w dziale E niniejszej deklaracji, odpady komunalne 

powstają w sposób określony w działach I i J. 

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynosi
3
……..+…….=……. zł 

(słownie złotych ………………………………………………………………………) 
3suma opłat z działów I i J 

 

L. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 
Zgodnie z art. 13 i 14  ogólnego 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) informuję, że:  

  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów z siedzibą przy Placu Wolności 
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37,57-120 Wiązów. 

2. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z 

Inspektorem Ochrony Danych - tel. 71-3931136, e-mail urząd@wiazow.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

 wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym należących do zadań własnych gminy lub gminie 

zleconych i powierzonych; 

 wykonania zadań w ramach sprawowania władzy publicznej;  

 prowadzenia postępowań w należących do właściwości Administratora danych sprawach indywidualnych; 

 wypełniania obowiązków prawnie ciążących na Administratorze danych. 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie odpowiednio: 

 obowiązek prawny ciążący na Administratorze danych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

 wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej (art. 6 

ust. 1 lit. e RODO); 

 Pani/Pana zgoda – w przypadku przetwarzania danych, których przetwarzanie nie znajduje oparcia w przepisach 

powszechnie obowiązującego prawa, np. w celu ułatwienia kontaktu w załatwianych przez Panią/Pana sprawach  

w Urzędzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem ustawowy bądź warunkiem załatwienia indywidualnej 

sprawy.  

6. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych 

osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.  

7. W związku z przetwarzaniem  danych w celach wskazanych w pkt. 3  Pani/Pana dane osobowe mogą byd 
udostępniane następującym odbiorcom: 

 organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie 

organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa; 

 podmiotom przetwarzającym, którym Administrator danych zleci czynności wymagające przetwarzania danych; 

 osobom przez siebie upoważnionym – pracownikom Urzędu Miasta i Gminy Wiązów; 

 innym odbiorcom danych – np. operatorowi pocztowemu, bankom, itp. 

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po 

tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. 

9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa wynikające 

z RODO:prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;prawo do żądania ich 

sprostowania (poprawiania) danych osobowych;prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia 

zapomnianym“);prawo do żądania do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania;prawo do przenoszenia danych. 

10. W przypadku gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Wiązów narusza 

przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

11. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny i nie będą profilowane. 

 

 

 

Ł. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ  SKŁADAJĄCEGO  

DEKLARACJĘ 

 

………………………………….                                                          ………………………………..  

          (miejscowość i data)                                                                       (czytelny podpis) 

M.  ADNOTACJE  ORGANU 

Pouczenie: 

1.Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.  
o postępowaniu egzekucyjnych w administracyjnym. 

2.Burmistrz jest organem egzekucyjnym uprawnionym do stosowania wszystkich środków egzekucyjnych, z wyjątkiem egzekucji  

z nieruchomości, w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

3. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów 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. 
4. 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 Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/95/2019

Rady Miasta I Gminy Wiązów

z dnia 4 lipca 2019 r.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <root> <deklaracja kod="DEKLARACJA O WYSOKOŚCI 
OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI">

<obowiazek_zlozenia_deklaracji> <data></data>
<cel_zlozenia> <pierwsza_deklaracja></pierwsza_deklaracja>

<korekta_deklaracji></korekta_deklaracji> </cel_zlozenia>
</obowiazek_zlozenia_deklaracji> <podmiot_skaladajacy_deklaracje>
<osoba_fizyczna></osoba_fizyczna> <osoba_prawna></osoba_prawna>

<jednostka_org_bez_osobowosci_prawnej></jednostka_org_bez_osobowosci_prawnej>
<imie_i_nazwisko_lub_nazwa></imie_i_nazwisko_lub_nazwa>

<pesel></pesel> <nip></nip> <telefon></telefon>
</podmiot_skaladajacy_deklaracje> <adres_zamieszkania>
<kraj></kraj> <wojewodztwo></wojewodztwo>
<powiat></powiat> <gmina></gmina> <ulica></ulica>

<nr_domu></nr_domu> <nr_lokalu></nr_lokalu>
<miejscowosc></miejscowosc> <kod_pocztowy></kod_pocztowy>
<poczta></poczta> </adres_zamieszkania> <adres_nieruchomosci>
<kraj></kraj> <wojewodztwo></wojewodztwo>
<powiat></powiat> <gmina></gmina> <ulica></ulica>

<nr_domu></nr_domu> <nr_lokalu></nr_lokalu>
<miejscowosc></miejscowosc> <kod_pocztowy></kod_pocztowy>
<poczta></poczta> </adres_nieruchomosci>
<forma_wladania_nieruchomoscia> <wlasnosc></wlasnosc>
<wspolwlasnosc></wspolwlasnosc>
<uzytkowanie_wieczyste></uzytkowanie_wieczyste>
<zarzad_lub_uzytkowanie></zarzad_lub_uzytkowanie> <najem></najem>
</forma_wladania_nieruchomoscia> <sposob_gromadzenia_odpadow>
<selektywny></selektywny> <zmieszany></zmieszany>
</sposob_gromadzenia_odpadow> <informacje_o_nieruchomosci>
<zamieszkala></zamieszkala> <niezamieszkala></niezamieszkala>
<zamieszkala_w_czesci></zamieszkala_w_czesci> </informacje_o_nieruchomosci>

<nieruchomosc_zamieszkala> <ilosc_osob></ilosc_osob>
<zamieszkana_do_5_osob> <ilosc_osob></ilosc_osob>

<oplata_za_osobe></oplata_za_osobe>
<miesieczna_oplata_za_osoby></miesieczna_oplata_za_osoby>
<slownie></slownie> </zamieszkana_do_5_osob>
<zamieszkana_powyzej_5_osob>
<ilosc_gospodarstw></ilosc_gospodarstw>
<oplata_za_gospodarstwo></oplata_za_gospodarstwo>
<miesieczna_oplata_za_gospodarstwa></miesieczna_oplata_za_gospodarstwa>
<slownie></slownie> </zamieszkana_powyzej_5_osob>
<biodegradowalne_we_wlasnym_zakresie> <tak></tak>

<nie></nie> </biodegradowalne_we_wlasnym_zakresie>
</nieruchomosc_zamieszkala> <nieruchomosc_niezamieszkala>
<l_110></l_110> <l_120></l_120> <l_240></l_240>

<m3_1_1></m3_1_1> <m3_6></m3_6>
<m3_7></m3_7> <ilosc_pojemnikow></ilosc_pojemnikow>
<oplata_za_pojemnik></oplata_za_pojemnik>
<miesieczna_oplata_za_pojemniki></miesieczna_oplata_za_pojemniki>
<slownie></slownie> </nieruchomosc_niezamieszkala>
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<nieruchomosc_zamieszkala_w_czesci>
<miesieczna_oplata_za_osoby_lub_gospodarstwa></miesieczna_oplata_za_osoby_lub_gospodarstwa>

<miesieczna_oplata_za_pojemniki></miesieczna_oplata_za_pojemniki>
<miesieczna_oplata_lacznie></miesieczna_oplata_lacznie> <slownie></slownie>

</nieruchomosc_zamieszkala_w_czesci> <klauzula_rodo></klauzula_rodo>
<podpis_skladajacego_deklaracje>

<miejscowosc_i_data></miejscowosc_i_data> <podpis></podpis>
</podpis_skladajacego_deklaracje> <adnotacje_organu></adnotacje_organu>
</deklaracja> </root>
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