
UCHWAŁA NR XXXVII/196/2022 
RADY GMINY WYMIARKI 

z dnia 31 marca 2022 r. 

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1i art. 41 ust.1  ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 559 ze zm.) w związku z art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.) Rada Gminy Wymiarki 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej Wójtowi Gminy Wymiarki przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, stanowiący załącznik do 
niniejszej uchwały. 

2. Deklaracje , o której mowa w ust. 1 właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć w terminach  
określonych w art. 6m ust.1 i 2  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach  (t. j.  Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.) 

§ 2. 1. Dopuszcza się składanie  deklaracji, o której mowa w § 1, za pomocą środków komunikacji  
elektronicznej, przy zachowaniu warunków  i  trybu określonego niniejszą uchwałą. 

2. Składanie  deklaracji za pomocą środków  komunikacji  elektronicznej, dopuszczone jest we wszystkich 
formatach elektronicznych  wymienionych w rozporządzeniu  Prezesa Ministrów  z dnia 14 września 2011r. 
w sprawie sporządzania i doręczania  dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów 
i kopii dokumentów elektronicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.180) pod warunkiem  zachowania  opisanego 
w formacie XML układu informacji i powiązań  między nimi, zgodnie  z zapisami  ustawy z dnia 17 lutego  
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( t.j. Dz.U z 2021 r., 
poz. 2070 ze zm.) 

§ 3. Deklaracje, o której mowa w § 1właściciele nieruchomości składają w formie papierowej w Urzędzie 
Gminy Wymiarki, ul. Księcia Witolda 5 osobiście lub  przesyłają za pośrednictwem poczty, lub za 
pośrednictwem  poczty elektronicznej  - skrzynki podawczej  w Urzędzie Gminy Wymiarki. 

§ 4. Deklaracje, o której mowa w §1 przesyłane w formie  elektronicznej muszą  być opatrzone 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 roku o usługach 
zaufania oraz identyfikacji elektronicznej  (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1797) lub podpisem potwierdzonym  
profilem zaufania ePUAP zgodnie   z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U z 2021 r., poz. 2070 ze zm.). 

§ 5. Traci moc uchwała nr XVIII/106/2020 Rady Gminy Wymiarki z dnia 28 maja  2020 roku w sprawie 
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  składanej przez 
właścicieli nieruchomości. ( Dz. Urz. Woj. Lub. z 2020 r., poz.1521). 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wymiarki. 
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej  ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Izabela Mierzwa 
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Załącznik do uchwały Nr XXXVII/196/2022 

Rady Gminy Wymiarki 

z dnia 31 marca 2022 r. 

 
DEKLARACJA  

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  
SKŁADANEJ PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI   

 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.2021 r. poz.888 ze zm.) 

Składający: 
 

Właściciele nieruchomości, na których: 
- zamieszkują mieszkańcy 
W przypadku posiadania przez właściciela więcej niż jednej takiej nieruchomości należy deklarację złożyć odrębnie dla 
każdej  nieruchomości. 

Miejsce i organ 
właściwy do 

składania 
deklaracji: 

Wójt Gminy Wymiarki 
Urząd Gminy w Wymiarkach , ul. Księcia Witolda 5,  68-131 Wymiarki 

Termin składania 
Pierwsza deklaracja – 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca   
Korekta deklaracji – w przypadku błędów w poprzedniej deklaracji 
Nowa deklaracja – do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w który nastąpiła  zmiana  

Nazwa i adres 
siedziby organu 
właściwego do 

złożenia deklaracji 

Wójt Gminy Wymiarki 
ul. Księcia Witolda 5, 68 – 131 Wymiarki 
68-131 Wymiarki 

POLA  JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI 
 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
☐ pierwsza deklaracja    ( data ……………………………)                  
☐ korekta deklaracji       ( data…………………………...........) 

☐ nowa deklaracja          ( data ……………………………......)         
       
B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

☐ właściciel nieruchomości, inny podmiot  
władający nieruchomością 

☐ współwłaściciel, 
☐ inny podmiot  władający nieruchomością  

☐ zarządca nieruchomości (w przypadku nieruchomości zabudowanej 
budynkami  wielolokalowymi , w których  ustanowiono odrębną 
własność lokali) 

☐ użytkownik wieczysty 
☐ jednostka organizacyjna posiadająca  nieruchomość w zarządzie 

B. 1. DANE  WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
Imię i nazwisko, PESEL (dotyczy osób fizycznych)/Pełna nazwa, NIP (dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających 
osobowości prawnej) 
1. 
Adres zamieszkania/ Adres siedziby 

Kraj Województwo Powiat Gmina 
2.  3.  4. 5. 

Miejscowość Ulica Nr domu/Nr lokalu Kod pocztowy 
6. 7.  8. 9. 

Numer telefonu/ e-mail  
10. 

 

 

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE  

Gmina Miejscowość Ulica Numer 
budynku Numer lokalu 

11. 
 

12. 13. 14.  
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G.  UWAGI SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
 
 
 

I.  POUCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

1. Opłatę należy uiścić bez uprzedniego wezwania w kasie Urzędu Gminy gotówką  lub na konto bankowe  
Nr  27 9658 0006 0000 0101 2006 0004  w terminie  do 15  dnia następnego m-ca, po miesiącu  którego obowiązek 
ponoszenia opłaty dotyczy z tym ze opłata za miesiąc grudzień uiszczana jest do 31 grudnia danego roku.. 

2. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a ustawy  
z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 479.) 

 
Imię  
 

Nazwisko 

Miejscowość i data wypełnienia deklaracji czytelny podpis (pieczęć)składającego deklarację/osoby 
reprezentującej składającego deklarację 
 
…………………………………………………….... 

 
ADNOTACJE ORGANU 
 
 
 

 
 

Obręb, miejscowość, numer geodezyjny działki 
( wypełnić tylko w przypadku braku numeru domu) 

 
 

15.  

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej uchwały 
zamieszkuje ( należy podać liczbę mieszkańców) 

16 

D.  INFORMACJA O KOMPOSTOWNIKU - PODSTAWA ZWOLNIENIA Z 
CZĘŚCI OPŁATY 
Oświadczam, że posiadam kompostownik przydomowy i kompostuję w nim bioodpady 
stanowiące odpady komunalne 

17  

  TAK           NIE 

E. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Liczba mieszkańców ( wpisać liczbę z poz. 16) 
18. 

Miesięczna stawka opłaty za jednego mieszkańca 19.                           zł/ osobę 

Wysokość miesięcznej opłaty ( iloczyn  poz. 18 i poz. 19) 20.                                  zł 

Kwota zwolnienia  z tytułu posiadania przydomowego kompostownika i kompostowania w nim                                           
bioodpadów 21.                                zł 

F. MIESIĘCZNA WYSOKOŚĆ OPŁATY                                                                                                                              
(pomniejszona o kwotę zwolnienia za kompostowanie odpadów w kompostowniku 
przydomowym) ( różnica kwoty z pozycji 20 i 21 ) 

22.                                zł 

Liczba osób zameldowanych na nieruchomości 23.                              osób 
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Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  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  (zwanego 
dalej RODO) (Dz. Urz. UE L 119.1 z 4.05.2016 r.), informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Wymiarki  z siedzibą w Wymiarkach (68-131)  przy 
ul. Księcia Witolda 5. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: sekretariat@wymiarki.pl  lub pisemnie na 
adres siedziby administratora.  

2. Wyznaczony został inspektor ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się w sprawach ochrony swoich danych 
osobowych pod adresem e-mail: iod@wymiarki.pl  lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu w celu realizacji zadań związanych z gospodarowaniem odpadami 
komunalnymi, na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  

4. Odbiorcami Pana/Pani danych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.  
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów oraz przechowywane przez okres 5 lat, w 

celu realizacji obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. 
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo 

do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO. 
7. Przysługuje Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich 
danych. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Ochrony Danych Osobowych. 
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, na podstawie art. 6m. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 

r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
 
 

OBJAŚNIENIA 
 
1. Przez nieruchomości zamieszkałe należy rozumieć 
nieruchomości na których, stale lub czasowo zamieszkują 
mieszkańcy, niezależnie od czasowych nieobecności związanych 
np. z  leczeniem czy wypoczynkiem. 
2. Deklarację składa  właściciel nieruchomości, przez którego 
rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników  wieczystych  
oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w 
zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające 
nieruchomością (np. posiadacz samoistny, posiadacz zależny). 
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. 
3. Deklarację  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi można składać również w formie elektronicznej za 
pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej przy użyciu 
platformy ePUAP na adres /iy2j97rd0b. W tym celu konieczne jest 
posiadanie konta na platformie ePUAP oraz posiadanie podpisu 
elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu lub posiadanie profilu zaufanego. 
4. W przypadku posiadania więcej niż jednej nieruchomości, ich 
właściciel lub zarządca zobowiązany jest złożyć odrębną 
deklarację dla każdej nieruchomości. 
5. Dopuszcza się złożenie odrębnych deklaracji dla 
poszczególnych budynków lub ich części w przypadku 
nieruchomości zbudowanej budynkami wielolokalowymi, jeżeli 
poszczególne budynki lub ich części posiadają przyporządkowane 
im oddzielne miejsca gromadzenia odpadów komunalnych. 
6. Informację o kompostowniku składają właściciele 
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady, stanowiące 
odpady komunalne w kompostowniku przydomowym ( art. 6k 

W pkt. 16 podać faktyczną ilość osób zamieszkującą daną 
nieruchomość. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest 
miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego 
pobytu (art. 25 k.c.). Można mieć tylko jedno miejsce 
zamieszkania (art. 28 k.c.).  
W części E wyliczenie wysokości miesięcznej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi  iloczyn liczby 
mieszkańców faktycznie zamieszkujących podanych w  pkt. 16 
oraz miesięcznej stawki ustalonej uchwałą Rady Gminy Wymiarki  
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. oraz ustalenia wysokości tej opłaty. 
W części G właściciel nieruchomości zamieszcza informację 
o przyczynach rozbieżności pomiędzy liczbą osób zamieszkałych 
podaną w pkt. 16 a liczbą osób zameldowanych na nieruchomości, 
dla której składana jest deklaracja. 
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ust. 4a ustawy) 
7. Informacja będzie weryfikowana. W razie stwierdzenia, że 
właściciel nieruchomości, który złożył informację: 
a) nie posiada kompostownika przydomowego lub 
b) nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne 
w kompostowniku przydomowym lub 
c) uniemożliwiają wójtowi lub upoważnionej prze niego osobie 
dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności 
informacji ze stanem faktycznym  
- wójt stwierdzi, w drodze decyzji, utratę prawa do częściowego 
zwolnienia z tytułu kompostownika. Utrata prawa do zwolnienia 
następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono 
wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek o których mowa w 
pkt 1-3 ( art. 6k ust. 4b ustawy) 
8. Właściciel, który wbrew złożonej informacji nie posiada 
kompostownika przydomowego lub nie kompostuje w nim 
bioodpadów stanowiących odpady komunalne – podlega karze 
grzywny ( art. 10 ust. 2c ustawy). 
 
 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: A5A275C1-7CD5-43D4-A759-0CEB1F80FB54. Podpisany Strona 4



 
UZASADNIENIE 

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

 
     Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi wynika z dostosowania wzoru deklaracji do znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 
r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. (t.j.  Dz. U. z 2021 r. poz.  
888 ze zm.). 
   Z wzoru nowej deklaracji usunięto domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele 
turystyczno- rekreacyjne ze względu na to, iż zgodnie z art. 6j ust. 3ba  ( t.j.  Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze 
zm.), która weszła w życie 23 września 2021 roku domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane 
na cele rekreacyjno – wypoczynkowe mogą być uznawane  jako nieruchomości niezamieszkałe, których 
gmina nie objęła systemem. 
     Mając powyższe na uwadze zachodzi konieczność podjęcia niniejszej uchwały. 
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