
 
 

UCHWAŁA NR  XVI/135/20 
RADY GMINY W PRZYBIERNOWIE 

z dnia 30 grudnia 2020 r. 

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 z późn. zm.), art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) Rada Gminy w Przybiernowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Przybiernów, stanowiący załącznik do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Deklaracja może być składana w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej skrzynki podawczej na elektronicznej platformie usług administracji publicznej 
(ePUAP) w formie dokumentu elektronicznego. 

2. Wzór deklaracji, w postaci dokumentu (formularza) elektronicznego udostępniany jest w Biuletynie 
Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Gminy w Przybiernowie pod adresem 
www.bip.przybiernow.pl   w zakładce „elektroniczna skrzynka podawcza”. 

3. Złożenie deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej wymaga podpisania formularza 
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem 
potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. 

§ 3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w terminie: 

1. 14 dni od dnia zamieszkania na danej  nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na 
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. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XIV/117/20 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 30 września 2020r. w sprawie 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przybiernów. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 01 lutego 2021 r.

Poz. 487



§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego. 

   
Przewodniczący Rady Gminy 

 
 

Ryszard Kazanowski 
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Załącznik do Uchwały  Nr XVI/135/20 
Rady Gminy w Przybiernowie 

z dnia 30 grudnia 2020r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY 
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Deklarację należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami.
Podstawa prawna: Art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020

r. poz. 1439)

Składający 
deklaracje:1)

Właściciele  nieruchomości  zamieszkałych,  na  których  powstają  odpady  komunalne,  położonych  na
terenie Gminy Przybiernów.

Termin składania 
deklaracji: 

W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na
nieruchomości  odpadów  komunalnych;  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  jest  obowiązany  złożyć  nową
deklarację w terminie  do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniała zmiana.

Miejsce składania 
deklaracji:

Urząd  Gminy w Przybiernowie, ul. Cisowa 3, 72-110 Przybiernów, pocztą na wskazany adres  lub na
elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie ePUAP, po wypełnieniu formularza dostępnego pod
adresem: www.bip.przybiernow.pl w zakładce ”elektroniczna skrzynka podawcza”. Deklaracja powinna
być  opatrzona  bezpiecznym  podpisem  elektronicznym  weryfikowanym  przy  pomocy  ważnego
kwalifikowanego certyfikatu lub  podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (należy postawić znak  „X”  w jednym ,właściwym kwadracie)

□ pierwsza deklaracja            □ zmiana danych zawartych w deklaracji             □ wygaśnięcie deklaracji
obowiązująca od     _ _  -  _ _  - _ _ _ _ r.

B. SKŁADAJĄCY  DEKLARACJĘ (1) (należy postawić znak  „X”  w jednym, właściwym kwadracie)

□ właściciel / użytkownik wieczysty

□ współwłaściciel

□ jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie  lub użytkowaniu

□ inny podmiot władający nieruchomością 

□ osoba sprawująca zarząd nieruchomością wspólną lub właściciele lokali jeżeli zarząd nie został wybrany

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
C.1. Osoby fizyczne 
Imię i Nazwisko: Imię i Nazwisko współmałżonka:

PESEL: PESEL:

Nr telefonu/adres e-mail: Nr telefonu/adres e-mail:

C.2. Osoby prawne lub jednostki organizacyjne
Pełna nazwa

NIP REGON Nr telefonu/adres e-mail

C.3.  Adres zamieszkania (dotyczy osób fizycznych) / adres siedziby (dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych)
Kraj: Województwo: Powiat:

Ulica: Nr domu: Nr lokalu:

Miejscowość: Kod pocztowy: Poczta:

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 3 – Poz. 487



D. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
Ulica: Nr domu: Lokalizacja:  (np. nr ewidencyjny 

działki)

Miejscowość: Kod pocztowy: Poczta:

E. USTALENIE WYSOKOŚCI NALEŻNEJ OPŁATY 

Informacje dotyczące posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów 
stanowiących odpady komunalne .
Oświadczam, iż nieruchomość wskazana w części D wyposażona jest w kompostownik

            TAK                               NIE

E.1. Wyliczenie opłaty dla nieruchomości zamieszkałych 
Ilość mieszkańców

(należy podać ilość osób
zamieszkujących nieruchomość wskazaną

w części D)

Miesięczna stawka opłaty
za jednego mieszkańca

 (Uchwała Rady Gminy w Przybiernowie)

Kwota opłaty miesięcznej
( kol.1 x kol. 2= wysokość opłaty

miesięcznej)

1 2 3

1
.

24,00 zł* ......…................…. zł

2
.

22,00 zł* ......…................…. zł

*W przypadku zaznaczenia w pkt. E odpowiedzi NIE należy wypełnić wiersz 1, w przypadku zaznaczenia 
odpowiedzi TAK należy wypełnić wiersz 2

F.  PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

      ……………………………………………...                                  …..……………………………….…
                                  Miejscowość, data                                                                                      czytelny podpis

      ……………………………………………...                                  …..…………………….……………
                                  Miejscowość, data                                                                                czytelny podpis współmałżonka

G. ADNOTACJE ORGANU

Podpis i data przyjmującego formularz:

Pouczenie
1. Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z

2019r., poz. 1438, z późn. zm.) w związku z art. 6n ust. 1 i art. 6qa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o otrzymaniu
czystości  i  porządku  w gminach (Dz.  U.  z  2020  r.  poz.  1439)  niniejsza  deklaracja  stanowi  podstawę  do
wystawienia tytułu wykonawczego..

2. Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r.
poz.  1439)  w razie  niezłożenia  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi,  albo
uzasadnionych  wątpliwościach,  co  do  danych  zawartych  w deklaracji,  Wójt  Gminy w Przybiernowie  określa  w
drodze  decyzji,  wysokość  opłaty  za gospodarowanie  odpadami  komunalnymi,  biorąc  pod  uwagę  uzasadnione
szacunki, w tym  średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

3. W przypadku niewywiązywania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych Wójt Gminy w 
Przybiernowie w drodze decyzji, określi opłatę za gospodarowanie odpadami według stawek obowiązujących dla 
odpadów nie zbieranych selektywnie.
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Objaśnienia dotyczące sposobu wypełnienia deklaracji

1. Jeżeli deklarację składa osoba sprawująca zarząd nieruchomością wspólną zabudowaną budynkiem wielolokalowym
należy  podać  łączną  liczbę  mieszkańców  zamieszkałych  we  wszystkich  lokalach  w  tym  budynku.  Właściciel
(współwłaściciel)  budynku lub lokalu,  który jest  jednocześnie użytkownikiem (współużytkownikiem) wieczystym
gruntu, stawia znak „X” odpowiednio w kwadracie „właściciel” lub „współwłaściciel”.

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmian.

3. Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokości zobowiązania za okres wsteczny, z 
wyjątkiem sytuacji dotyczącej śmierci mieszkańca. W przypadku śmierci mieszkańca złożenie nowej deklaracji jest 
możliwe w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

KLAUZULA INFORMACYJNA
(przetwarzanie danych w związku z gospodarowaniem odpadami komunalnymi)

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  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych
osobowych zw. dalej RODO) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Przybiernowie, 72-110 Przybiernów, ul. Cisowa 
3, reprezentowany przez Wójta Gminy Przybiernów.

2. Kontakt do inspektora ochrony danych: bkaniuk@proinspektor.pl, tel.: +48 608 442652

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu wykonywania przez Urząd  Gminy w Przybiernowie ustawowych 
zadań publicznych, określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach 
branżowych.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa organom 
państwowym, organom ochrony prawnej (Policja. Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z 
prowadzonym postępowaniem.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z regulacji prawnych, w tym Instrukcji 
Kancelaryjnej i Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.

7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia 
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach 
określonych w przepisach RODO.

8. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażenia zgody przysługuje Pani/Panu prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Każda osoba, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych ma 
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod adresem: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podanie przez 
Panią/Pana jest obowiązkowe. W niektórych przypadkach podawanie danych może być dobrowolne, lecz niezbędne do 
realizacji celów.

11. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu.
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