
UCHWAŁA NR XIII.97.2020 
RADY GMINY W WILKOWIE 

z dnia 28 maja 2020 r. 

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i  art. 40 ust. 1 ustawy z  dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 6m ust. 1a i 1b oraz art. 6n ust. 1  ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 późn.zm.1))  Rada Gminy 
w Wilkowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1 Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 
nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały: 

2. Deklarację, o której mowa w ust. 1 właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć osobiście lub za 
pośrednictwem pełnomocnika w Urzędzie Gminy w Wilkowie lub przesłać do Urzędu Gminy w Wilkowie  
listownie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej 
nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych lub do 
10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia 
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

3. Do deklaracji właściciele nieruchomości zobowiązani są dołączyć pełnomocnictwo w przypadku gdy 
deklarację składa inna osoba niż właściciel nieruchomości. 

§ 2. 1.  Deklaracja może zostać przesłana w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej przy wykorzystaniu Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej dla Urzędu Gminy 
w Wilkowie (ePUAP) w postaci dokumentu elektronicznego sporządzonego w formie danych PDF, DOC, 
DOCX lub ODT.  

2. Wzór deklaracji, o której mowa w § 1 dostępny jest w pliku PDF, DOC, DOCX i ODT na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej Gminy w Wilkowie pod adresem www.bip.wilkow.pl oraz jako formularz 
w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Gminy w Wilkowie, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków. 

3. Warunkiem złożenia deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest jej podpisanie 
zaawansowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz 
identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 162 z późn.zm.) albo podpisem potwierdzonym profilem 
zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 700 z późn. zm.). 

§ 3.  Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożone do dnia wejścia 
w życie niniejszej uchwały na drukach ustalonych przepisami dotychczas obowiązującymi zachowują ważność.
  

§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilków.  

§ 5. Traci moc uchwała Nr XVI.115.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 czerwca 2016 r. r. w sprawie 
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2016 r. poz. 1554). 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 150 
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§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Grzegorz Hubicki 
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Załącznik do uchwały Nr XIII.97.2020 

Rady Gminy w Wilkowie 

z dnia 28 maja 2020 r. 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA 
NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY 

 
Wypełniać należy jasne pola komputerowo lub ręcznie, dużymi, drukowanymi literami, kolorem czarnym lub niebieskim.                                               

Przed wypełnieniem należy zapoznać się z objaśnieniami 

Podstawa prawna: 
 
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 
2010 z późn. zm.)  

Zobowiązany do złożenia 
deklaracji: 

 
Deklarację dla nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Wilków, zobowiązani są 
złożyć właściciele lub współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby 
posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. 
Jeżeli obowiązek dotyczy kilku podmiotów wskazanych powyżej obowiązany do jego wykonania jest 
podmiot lub podmioty faktycznie władające nieruchomością 

Termin składania 
deklaracji:   

 
W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na 
danej nieruchomości odpadów komunalnych. W terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym nastąpiła zmiana w poprzednio złożonej deklaracji 

Miejsce składania 
deklaracji: Urząd Gminy w Wilkowie, ul.  Wrocławska 11, 46-113 Wilków 
 
A.Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji 
 
1. Przyczyny złożenia deklaracji (zaznaczyć stawiając znak „X” w odpowiednim polu) 
 
□ 1. Złożenie pierwszej deklaracji                  □  2. Nowa deklaracja                         □ 3. Korekta deklaracji 
 
a) pierwsza deklaracja – właściciel nieruchomości ma obowiązek złożyć deklarację w terminie 14 dni od dnia zamieszkania 
pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych 
b) nowa deklaracja – w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi (np. zmiany ilości osób zamieszkałych w nieruchomości, zmiana ilości i/lub pojemności pojemników, zmiana sposobu 
zbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych) 
c) korekta deklaracji – właściciel nieruchomości winien złożyć deklarację korygującą wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem 
przyczyn korekty (art.81 §2 Ordynacji podatkowej) w przypadku zmiany danych nie będących podstawą ustalenia należnej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana nazwiska, nazwy firmy, adresu do korespondencji), a także w przypadku 
konieczności zmiany uprzednio złożonej deklaracji wynikającej np. z zaniżenia lub zawyżenia opłaty 
 
 
Data zaistnienia zdarzenia    ……......…   .…….……   ……... 
                                                     (dzień)  -  (miesiąc)  -  (rok) 
 
Uzasadnienie złożenia nowej deklaracji: 
□   Zamieszkanie nowonarodzonego dziecka                                   □  Przyjazd - zamieszkanie mieszkańca z innej gminy 

□  Przyjazd mieszkańca z zagranicy                                                  □  Zgon osoby zamieszkującej na nieruchomości 

□  Wyjazd mieszkańca do innej gminy                                             □  Inny (podać jaki)………………………………………………. 
 
 
Okres za jaki składana jest korekta deklaracji: od …………………………………. do …………………………………….. 
 
 
B.Składający deklarację 
 
2. Składający (zaznaczyć jedno pole znakiem „X”) 
□ 1. Właściciel nieruchomości                                                 □   2. Użytkownik wieczysty nieruchomości           
□  3. Osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie,               □  4. Współwłaściciel nieruchomości 
          użytkowaniu lub faktycznie nią władająca          
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□ 5. Zarządca nieruchomości (w przypadku nieruchomości  
zabudowanej budynkami wielolokalowymi, w których  
ustanowiono odrębną własność lokali i został ustanowiony zarząd nieruchomością wspólną) 
 
C.Dane składającego deklarację i nieruchomości 
 
C.1.   Dane identyfikacyjne 
 
3. Osobowość prawna (proszę zaznaczyć, stawiając znak „X” w odpowiednim polu) 
 
□ 1. Osoba fizyczna               □ 2. Osoba prawna                  □ 3. Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 
 
4. Imię 
 

 
5. Nazwisko 

 
6. PESEL 

 
 
7. Pełna nazwa (w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej) 
 
 
 
8. Regon  (w przypadku osób 
prawnych lub jednostek 
organizacyjnych nie posiadających 
osobowości prawnej) 
 
 

 
9. NIP  (w przypadku osób 
prawnych lub jednostek 
organizacyjnych nie posiadających 
osobowości prawnej) 

 
10. Numer telefonu 

 
11. Adres e-mail 

 
C.2 Adres nieruchomości, której dotyczy deklaracja  
 
12. Gmina 
 

 
13. Miejscowość 

 
14. Kod pocztowy 

 
15. Poczta 
 

 
16. Ulica 

 
17. Nr domu 

 
18. Nr lokalu 

 
19. Nr działki w rejestrze gruntów (w przypadku braku nadania nr 
nieruchomości) 

 
C.3 Adres zamieszkania / siedziby składającego deklarację 
 
20. (jeżeli adres zamieszkania jest taki sam jak adres nieruchomości proszę zaznaczyć kwadrat znakiem „x” i pominąć punkty 21-28). 
□ Adres zamieszkania składającego deklarację (lub adres siedziby składającego deklarację) jest taki sam jak adres 
nieruchomości, której dotyczy deklaracja 
 
21. Gmina 

 
22. Miejscowość 
 

23. Kod pocztowy 

 
24. Poczta 

 
25. Ulica 

 
26. Nr domu 

 
27. Nr lokalu 

 
28. Nr działki w rejestrze gruntów (w przypadku braku nadania nr 
nieruchomości) 

 
D.Dane na temat sposobu zbierania i magazynowania odpadów 
 
D.1.   Sposób zbierania odpadów 
 
29. Deklaruję zbieranie odpadów w sposób selektywny  
Zbieranie  i  odbieranie  odpadów komunalnych, w sposób zgodny z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 
Wilków 
 
D.2.   Sposób magazynowania odpadów 
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30. Sposób magazynowania (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem „X”) 
□  Pojemniki przeznaczone wyłącznie dla nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych (np. budynki jednorodzinne) 
□  Boks śmietnikowy, altana śmietnikowa, plac (np. budynki wielolokalowe) 
 
D.3.   Adres, lokalizacja boksu, altany, placu na którym deklarujący składa odpady 
 
 
31. (jeżeli adres miejsca składowania odpadów  jest taki sam jak adres zamieszkania  proszę zaznaczyć kwadrat znakiem  „X” i pominąć  
punkty  
32-39) 
□  Adres miejsca składowania odpadów jest taki sam jak adres nieruchomości, której dotyczy deklaracja 
 
32. Gmina 

 
33. Miejscowość 
 

 
34. Kod pocztowy 

 
35. Poczta 

 
36. Ulica 

 
37. Nr domu 

 
38. Nr lokalu 

 
39. Opis nietypowej lokalizacji 

 
E.Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
 
OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU BIOODPADÓW  
-  jedynie w przypadku zabudowy jednorodzinnej (odpowiednie zaznaczyć znakiem „X", należy wybrać jedną możliwość) 
 
□ Posiadam kompostownik przydomowy i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne (oznacza to skorzystanie z ulgi 
od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Wilkowie w sprawie zwolnienia w części  
z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
□ Nie posiadam kompostownika przydomowego 
E.1.   Deklaruję następującą ilość osób zamieszkujących* nieruchomość, 
 której dotyczy deklaracja 
* miejscem zamieszkiwania, jest nieruchomość, w której osoba przebywa z zamiarem stałego  pobytu (ponad 3 
miesiące), niezależnie od miejsca zameldowania 

 
40. …… osób 

Dla liczby mieszkańców mniejszej lub równej 5                                       
*  liczbę mieszkańców należy pomnożyć przez stawkę 
opłaty określoną w uchwale Rady Gminy  w Wilkowie w 
sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
wysokości tej opłaty 

41. ……..  zł 

Dla odpadów 
zbieranych  
w sposób 
selektywny 

Dla każdego następnego mieszkańca powyżej 5                        
 * liczbę mieszkańców należy pomnożyć przez stawkę 
opłaty  określoną w uchwale Rady Gminy w Wilkowie 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
wysokości tej opłaty   

42. ……..  zł 

E.2.   Wysokość opłaty za 
jednego mieszkańca* 
* zgodnie z aktualną uchwałą 
Rady Gminy w Wilkowie w 
sprawie wyboru metody 
ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia 
wysokości tej opłaty. 

Zwolnienie w części z opłaty dla właścicieli nieruchomości posiadających 
przydomowe kompostowniki 43.  …….  zł 

 
E.3 Stawkę opłaty miesięcznej dla nieruchomości, z których odpady zbierane są w sposób selektywny 
wyliczmy sumując poz. 41 i poz. 42.                                                                                                                                             
Dla właścicieli nieruchomości posiadających przydomowe kompostowniki należy odjąć ulgę (poz. 43) 

44.  ……  zł 

 
F.Oświadczenia i podpis składającego deklarację 
 
45. Oświadczam, że: 
Przed wypełnieniem deklaracji zapoznałem się z aktualnymi uchwałami Rady Gminy w Wilkowie w sprawie: terminu, 
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców gminy Wilków; 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wilków; wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty; określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 
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 data  .......................................................................                     podpis  ...................................................................................... 
 
 
G.Dodatkowe informacje 
46. 

 
H.Adnotacje organu  
47. Uwagi przyjmującego deklarację 
 

 
I.   Pouczenie 
 1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 
1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 z późn. zm.) 
2. Zgodnie z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 
z późn. zm.) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta 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. 
3. 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 nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym 
nastąpiła zmiana. 
 
J.   Załączniki 
48. 
□ Pełnomocnictwo (w przypadku gdy deklarację składa inna osoba niż właściciel nieruchomości). 
□ Inne (wpisać jakie):………………………………………………………………………………….. 
 
I.Klauzula informacyjna 
49.  Realizując obowiązek wynikający z 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 (określanego jako "RODO"), informuję, że:  
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminy Wilków reprezentowana przez Wójta Gminy z siedzibą Urzędu w 
Wilkowie przy ul. Wrocławskiej 11, 46-113 Wilków. 
2.Pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych, a także przysługujących uprawnień, może Pani/Pan 
kierować do Inspektora Ochrony Danych Osobowych pisemnie na adres siedziby Administratora, pod numerem tel.: 774195511 
lub poprzez e-mail: ug@wilkow.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 Wilków, 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 Wilków. 
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 2011 r. 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 zajmującego się ochroną danych osobowych w 
państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Biuro 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), Adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Telefon: 22 531 03 00. 
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. 
 
 
                   Imię i nazwisko ………………………………………         data………………           Podpis ………………………………. 
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