
UCHWAŁA NR XXXVIII/ ...... / 2021 
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI 

z dnia 16 grudnia 2021 r. 

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372; zm. poz. 1834) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości  i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, zm. poz. 1648; Dz.U. z 2020r. poz. 2320) Rada 
Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 2. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, 
obowiązani są złożyć w terminie: 

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca; 

2) do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, w przypadku zmiany danych 
będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  a w 
przypadku śmierci mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia. 

§ 3. 1. Deklarację, o której mowa w § 1, należy złożyć w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy 
Dobrzeń Wielki lub przesłać listownie na adres Urzędu Gminy, ul. Namysłowska 44, 
46-081 Dobrzeń Wielki. 

2. Deklaracja, o której mowa w § 1, może być składana za pośrednictwem środków komunikacji 
elektronicznej, za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej pod adresem   
/3g6f7v0do6/SkrytkaESP. 

3. Złożenie deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej wymaga podpisania formularza 
elektronicznego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 września 2016 r. 
o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1797) lub podpisem 
potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 2070 z późn. zm.). 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki. 

§ 5. Traci moc uchwała nr XIV/120/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 stycznia 2020 r. 
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2020 r. poz. 396). 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi 
w życie  z dniem 1 lutego 2022 r. 
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Nr karty podatnika 

 

DEKLARACJA O WYSOKOSCI OPŁATY 

ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

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

Składający:   Właściciele nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki, przez których rozumie się także 
współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość  w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne 

podmioty władające nieruchomością  

Termin składania:  W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów 
komunalnych  lub w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, w przypadku zmiany danych będących 

podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  W przypadku śmierci mieszkańca, właściciel nieruchomości 

zobowiązany jest złożyć nową deklarację zmniejszająca wysokość zobowiązania z tytułu opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w terminie 
do 6 miesięcy od daty tego zdarzenia  

Miejsce składania:  Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki 
ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki, ul Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki 

A.  OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: 

     1. Pierwsza deklaracja                                         2. Nowa deklaracja                

  

     3. Korekta deklaracji                                           4. Wygaśnięcie obowiązku     

2. Okres, od którego deklaracja obowiązuje    

                                                                                                 (miesiąc)                            (rok) 
3. Podmiot zobowiązany do złożenia deklaracji 

    1. Właściciel                            2. Współwłaściciel               3. Użytkownik wieczysty    

     4. Inny podmiot władający nieruchomością                         5. Wspólnota mieszkaniowa 

B. DANE IDENTYFIKACYJNE 
4. Nazwisko i imię / Nazwa pełna i nazwa skrócona 

 

 
5. PESEL / Numer NIP 

 

 

 

6. Nr telefonu 

 

 

7. Adres poczty e-mail 

B.1. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY  
8. Kraj 

 

 

9. Województwo 

 

10. Powiat 

 

 

11. Gmina 

 

 

12. Ulica 13. Nr domu/Nr lokalu 

14. Miejscowość 

 

 

 

15. Kod pocztowy 16. Poczta 

B.2. ADRES DORĘCZEŃ (Należy wypełnić tylko wówczas, gdy jest inny niż adres zamieszkania/siedziby) 
17. Kraj 

 

 

18. Województwo 19. Powiat 

 

 

20. Gmina 

 

 

21. Ulica 22. Nr domu/Nr lokalu 

23. Miejscowość 

 

 

24. Kod pocztowy 25. Poczta 
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C. DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELA 
26. Nazwisko i imię / Nazwa pełna i nazwa skrócona 

 

 
27. PESEL / Numer NIP 

 

 

 

28. Nr telefonu 

 

 

29. Adres poczty e-mail 

C.1. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY  
30. Kraj 

 

 

31. Województwo 32. Powiat 

 

 

33. Gmina 

 

 

34. Ulica 35. Nr domu/Nr lokalu 

36. Miejscowość 

 

 

37. Kod pocztowy 38. Poczta 

C.2. ADRES DORĘCZEŃ (Należy wypełnić tylko wówczas, gdy jest inny niż adres zamieszkania/siedziby) 
39. Kraj 

 

 

40. Województwo 41. Powiat 

 

 

42. Gmina 

 

 

43. Ulica 44. Nr domu/Nr lokalu 

45. Miejscowość 

 

 

46. Kod pocztowy 47. Poczta 

 

D. ADRES NIERUCHOMOSCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
48. Gmina 

DOBRZEŃ WIELKI 

49. Miejscowość 

50. Ulica 

 

 

51. Nr domu / Nr lokalu 

 

 

E. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU BIOODPADÓW 

 

52. Oświadczenie (dotyczy właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi): 

 

     1. Posiadam kompostownik przydomowy i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady     

         komunalne 

 

     2. Nie posiadam kompostownika przydomowego i nie kompostuję w nim bioodpadów  

          stanowiących odpady komunalne  
 

 

F. INFORMACJA O PRZYCZYNIE ZŁOŻENIA NOWEJ DEKLARACJI 
53. Opis stanu faktycznego 
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G. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 

54. Liczba osób zamieszkujących nieruchomość 

 

 

 

 

55. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

za 1 osobę 

 

dla liczby osób 

mniejszej lub równej 5 
 

dla każdej następnej 

osoby powyżej 5 
 

56. Miesięczna wysokość opłaty  za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi  (opłata stanowi sumę: iloczynu liczby osób mniejszej lub 

równej 5 i odpowiedniej dla niej stawki opłaty oraz iloczynu liczby osób 

powyżej 5 i odpowiedniej dla niej stawki opłaty) 

 

 

 

57. Stawka zwolnienia 

 

 

 

58. Miesięczna kwota opłaty uwzględniająca zwolnienie 
(od kwoty z części G.56. należy odjąć kwotę  z części G.57.)  

 

 

 

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 

Oświadczam, że dane wskazane w deklaracji są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym. 

 

H.1. PODPIS WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI LUB OSOBY REPREZENTUJĄCEJ WŁAŚCICIELA 

NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ W PUNKCIE B 
59. Imię 60. Nazwisko 

 

 
61. Data 

  –   –     
 

62. Czytelny podpis 

 

 

H.2. PODPIS WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI LUB OSOBY REPREZENTUJĄCEJ WŁAŚCICIELA 

NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ W PUNKCIE C 
63. Imię 64. Nazwisko 

 

 
65. Data 

  –   –     
 

66. Czytelny podpis 

 

 

 

I. ADNOTACJE URZĘDOWE  

 Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym 

 

 

………………………………………………………… 

                                 Data i podpis 

 

POUCZENIE: 

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 2020 r., poz. 1427 z późn. zm.) 
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Objaśnienie do wypełnienia deklaracji: 

A. W punktach 1 i 3 należy zaznaczyć odpowiednie kwadraty. W punkcie 2 ważne jest określenie miesiąca oraz roku, 

od którego deklaracja obowiązuje. 

B. Należy wpisać dane osobowe oraz adres zamieszkania składającego deklarację (adres doręczeń wpisać, jeżeli jest inny niż 

adres zamieszkania). 

C. Należy wpisać dane osobowe oraz adres zamieszkania współwłaściciela (jeżeli jest) nieruchomości, z której odbierane są 

odpady komunalne (dotyczy to również współwłasności małżeńskiej)    

D. Należy wpisać adres nieruchomości, z której odbierane są odpady komunalne. 

E. Oświadczenie o skorzystaniu z ulgi posiadania i kompostowania bioodpadów. W momencie zadeklarowania korzystania 

z ulgi, z posesji nie będą odbierane bioodpady (brązowy pojemnik. 

F. Należy opisać przyczynę złożenia nowej deklaracji (w przypadku zmniejszenia liczby zadeklarowanych osób). 

G. Wyliczenie należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (bardzo ważne). 

W punkcie 54 należy wpisać liczbę osób zamieszkujących nieruchomość (zameldowanie nie ma znaczenia). 

W punkcie 56  obliczamy wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  (jest to suma iloczynu 

liczby osób mniejszej lub równej 5 i odpowiedniej dla niej stawki opłaty oraz iloczynu liczby osób powyżej 5 i 

odpowiedniej dla niej stawki opłaty). W punkcie 57 należy wpisać stawkę zwolnienia (jeżeli w punkcie 52 zaznaczono 1, to 

należy wpisać stawkę zwolnienia zgodną z Uchwałą Rady Gminy Dobrzeń Wielki, a jeżeli w punkcie 52 zaznaczono 2, to 

należy wpisać 0).W punkcie 58 obliczamy ostateczną miesięczną kwotę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

(należy od kwoty wpisanej w punkcie 56 odjąć kwotę wpisaną w punkcie 57 i różnicę wpisać w punkcie 58) 

H. Podpisanie deklaracji (deklaracja niepodpisana nie wywołuje skutków prawnych). 

W H.1. podpisuje się osoba wskazana w sekcji B deklaracji. 

W H.2. podpisuje się osoba wskazana w sekcji C deklaracji. 

 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby gospodarki odpadami komunalnymi 

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), dalej jako „RODO”, informujemy, że:  

1. Administratorem danych osobowych osób przetwarzanych w Urzędzie Gminy Dobrzeń Wielki z siedzibą 

przy ul. Namysłowskiej 44, 46-081 Dobrzeń Wielki jest Wójt Gminy Dobrzeń Wielki.  

2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Pan Marcin Tynda, z którym można skontaktować się adresem e-mail: 

iod.urzad.dobrzenwielki@netkoncept.com  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO oraz art. 6h ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach w celu związanym z realizacją opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą 

być:  

a) podmiot utrzymujący system informatyczny do obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie 

Gminy Dobrzeń Wielki w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych;  

b) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów 

władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w 

tym Urząd Skarbowy w przypadku wszczęcia postępowania egzekucyjnego;  

c) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Dobrzeń Wielki przetwarzają dane 

osobowe, dla których Administratorem jest Wójt Gminy Dobrzeń Wielki. 

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

czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.  

6. Zgodnie z art. 15 – 16 RODO przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich 

sprostowania oraz zgodnie z art. 18 RODO ograniczenia przetwarzania. 

7. Prawo do usunięcia danych, wynikające z art. 17 RODO ma ograniczone zastosowanie, ponieważ przetwarzamy dane na 

podstawie przepisów prawa i nie wolno nam usuwać danych wcześniej niż to opisano w przepisach. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy RODO. 

9. Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym. Brak podania danych skutkuje wszczęciem postępowania 

administracyjnego w przedmiocie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowych. 

11. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora na podstawie RODO nie podlegają zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 
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