
 
 

UCHWAŁA NR XXIII/165/2020 
RADY GMINY WIDUCHOWA 

z dnia 8 grudnia 2020 r. 

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

Na podstawie art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1439, Dz. U. z 2019 r., poz. 2020) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje: 

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

§ 2. 1. Deklarację, o której mowa w §1 składa się Wójtowi Gminy Widuchowa: 

1) w formie papierowej – osobiście lub pocztą na adres Urzędu Gminy Widuchowa; 

2) w formie elektronicznej – za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej przy wykorzystaniu        
formularza skargi, wnioski, zapytania do urzędu na stronie www.epuap.gov.pl opatrzonego        
bezpiecznym podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub profilem zaufanym z platformy 
e-PUAP. 

2. Do deklaracji, o której mowa w § 1 załącza się: 

1) pełnomocnictwo – jeżeli deklaracja składana jest przez inną osobę niż właściciela w rozumieniu przepisu 
art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 
z 2020 r., poz. 1439, Dz. U. z 2019 r., poz. 2020); 

2) wykaz gospodarstw domowych z podaniem numeru lokalu i liczby osób zamieszkałych w lokalu, jeżeli 
deklaracja dotyczy zabudowy wielorodzinnej. 

§ 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XII/85/2019 Rady Gminy Widuchowa z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie 
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. 
Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 6452). 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2021 r. 

   
Przewodniczący Rady Gminy 

 
 

Dariusz Filipiak 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 11 grudnia 2020 r.

Poz. 5588



Załącznik do Uchwały Nr XXIII/165/2020 
Rady Gminy Widuchowa 
z dnia 08 grudnia 2020 r. 

 

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

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
Zobowiązany do 

złożenia 
deklaracji: 

Deklarację zobowiązani są złożyć właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na 
terenie Gminy Widuchowa. Deklarację może złożyć także współwłaściciel, użytkownik wieczysty, osoba 
posiadająca nieruchomość w zarządzie, użytkowaniu lub osoba faktycznie władająca daną 
nieruchomością. 

Termin składania 
deklaracji: 

Termin złożenia deklaracji upływa w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości 
pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.  
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składa się nową deklarację w terminie do 10-ego dnia 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana 

Miejsce składania 
deklaracji: Urząd Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa 

Pouczenie:  Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.   

 
SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ WYPEŁNIA CZYTELNIE JASNE POLA  

A. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji 
(proszę zaznaczyć stawiając znak „X” w odpowiednim polu) 

  Złożenie pierwszej deklaracji 
             Data powstania obowiązku …………………………………………. 

  Zmiana danych zawartych w deklaracji 
             Data zaistnienia zmiany …………………………………………… 

B. Składający deklarację (zaznaczyć jedno pole znakiem „X”) 
  Właściciel nieruchomości 
  Użytkownik wieczysty nieruchomości 
  Osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie, użytkowaniu lub faktycznie nią władająca 
  Współwłaściciel nieruchomości w udziale ... 
  Zarządca nieruchomości działający w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej (w przypadku nieruchomości zabudowanej 

budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali i został ustanowiony zarząd 
nieruchomością wspólną) 

C. Dane składającego deklarację i dane nieruchomości (proszę zaznaczyć stawiając znak „X” w odpowiednim polu,  
miejsca w których dane należy wpisać, proszę wypełnić drukowanymi literami) 

  Osoba fizyczna   Osoba prawna   Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 
C.1. Imię 
 

C.2. Nazwisko 
 

C.3. nr PESEL             nr telefonu*  

e-mail *  

C.4. Pełna nazwa (w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej) 
 

 

C.5. REGON1)           C.6. NIP1)           

C.7. nr telefonu  

C.8. Adres nieruchomości, której dotyczy deklaracja 
Gmina  

Miejscowość  

Kod pocztowy  

Poczta  

Ulica  

nr domu           Numer lokalu           

nr działki w rejestrze gruntów (w przypadku braku nadania nr nieruchomości)           
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C.9. Adres do korespondencji (lub adres siedziby składającego deklarację Zarządcy nieruchomości) 
   Adres do korespondencji składającego deklarację (lub adres siedziby składającego deklarację 

Zarządcy nieruchomości) jest taki sam jak adres nieruchomości, której dotyczy deklaracja 
(Składający deklarację zaznacza „X”, gdy adres zamieszkania jest taki sam jak adres nieruchomości   
i nie wypełnia dalszej części pola C.9.) 

Gmina  

Miejscowość  

Kod pocztowy  

Poczta  

ulica  

nr domu          nr lokalu        

D. Rodzaj zabudowy   
(Składający deklarację zaznacza „X” w odpowiednim polu) 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, w tym: budynek wolnostojący, w zabudowie 
bliźniaczej, szeregowej lub grupowej 2 □ 

Zabudowa mieszkaniowa wielolokalowa 3 □ 

Zabudowa mieszkaniowa wielolokalowa licząca nie więcej niż 7 lokali, dla której wszyscy 
właściciele deklarują, że chcą by odpady komunalne były od nich odbierane w sposób 

określony, jak dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej 4 
    □ 

E. Opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi 5 

     E.1 Zużycie wody w nieruchomości 
(Składający wskazuje średniomiesięczne zużycie wody 6)                 m3 

     E.2. Kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji  
            (Składający deklarację zaznacza „X” w odpowiednim polu) 

□       TAK 
 
 □     NIE 

E.3. Liczba osób w gospodarstwie domowym 
(Składający deklarację wskazuje liczbę osób w gospodarstwie domowym 7)  

E.4. Oświadczam, że nieruchomość jest wyposażona w wodomierz □       TAK 
 
□       NIE 

E.5. Oświadczam, że nieruchomość jest wyposażona w wodomierz dodatkowy** □       TAK 
 
 □       NIE 

E.6. Wyliczenie opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
(Składający deklarację wylicza opłatę mnożąc wysokość stawki przez zużycie wody wskazane w pkt E.1) 

 
…………………………. m3 x ………………… zł = ……………………………… zł 

 
Słownie:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
F. Oświadczenia składającego deklarację 
 
Niniejszym oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. 
Oświadczam także, że zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu moich danych 
osobowych w związku ze składaną przeze mnie deklaracją 

 
……………………………………………………………………… 

 
data i podpis składającego deklarację 

 

G. Adnotacje urzędu 
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Objaśnienia: 
1) pola nie wypełnia osoba fizyczna; 
2) zgodnie z art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane pod pojęciem budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego należy rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie 
bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący 
konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali 
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej 
nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku; 

3) do deklaracji właściciele nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym zobowiązani są 
dołączyć wykaz gospodarstw domowych z podaniem numeru lokalu i liczby osób zamieszkałych 
w lokalu; 

4) zaznaczenie tej pozycji skutkuje wypełnieniem deklaracji jak dla zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej; 

5) opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn ilości zużytej wody 
z danej nieruchomości oraz stawki opłaty lokalnej określonej w odrębnej uchwale Rady Gminy 
Widuchowa; 

6) zużycie wody w nieruchomości określa się zgodnie zobowiązującą w dniu składania deklaracji uchwałą 
Rady Gminy Widuchowa w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz stawki tej opłaty, a także ustawy z dnia 
13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj.: 

a) ilość zużytej wody ustala się poprzez wskazanie średniomiesięcznego zużycia wody w okresie 
4 kolejnych miesięcy poprzedzających dzień złożenia deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalone w oparciu o wskazanie wodomierza 
głównego przypisanego do danej nieruchomości. Do ilości zużytej wody nie wlicza się ilości 
bezpowrotnie zużytej wody, której wielkość zużycia na ten cel ustalana jest na podstawie 
dodatkowego wodomierza,  

b) w przypadku, gdy nieruchomość nie jest wyposażona w wodomierz lub gdy na nieruchomości 
korzysta się z wody z własnego ujęcia, podstawę do ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi stanowi przeciętna norma zużycia wody przez jednego mieszkańca 
wynosząca 3m3  miesięcznie, 

c) w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym, w którym 
ustanowiono odrębną własność lokalu – każdy właściciel lokalu ponosi opłaty w części 
odpowiadającej stosunkowi ilości zużytej wody w lokalu do ilości zużytej wody we wszystkich 
lokalach. 

7) dotyczy nieruchomości, która nie jest wyposażona w wodomierz lub gdy na nieruchomości korzysta  
się z wody z własnego ujęcia. 

 

*   pole nie jest obowiązkowe 
** wodomierz dodatkowy, o którym mowa w art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028). 
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Ochrona danych osobowych - klauzula informacyjna: 
 

Wypełniając obowiązki wynikające 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 ich przepływu, dalej „RODO”, niniejszym informuję, że: 
 

1) Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Gmina Widuchowa, reprezentowana przez Wójta 
Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74 – 120 Gmina Widuchowa; 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w sprawach 
ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iod@widuchowa.pl lub pisemnie na adres 
siedziby Administratora wskazany wyżej; 

3) wskazane w deklaracji Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku 
wynikającego z treści art. 6m ust. 1a i 1b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 
w związku z art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e RODO; 

4) Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą podmioty i osoby upoważnione na podstawie 
przepisów prawa oraz zawartych umów. Operator pocztowy w celu przekazywania korespondencji 
papierowej, operator telefonii w celu kontaktu telefonicznego, podmiot świadczący usługi hostingowe 
w związku z możliwym kontaktem drogą elektroniczną oraz podmiot przetwarzający, którym jest 
przedsiębiorca, któremu udzielono zamówienie publiczne na odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych z terenu gminy Widuchowa; 

5) Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych 
w pkt 3 oraz przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa (tj. 5 lat 
zgodnie z postanowieniami Załącznika nr 3 do Rozporządzenia 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); 

6) Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 

7) Przysługuje Pani/ Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pan/ Pani, iż przepisy RODO zostały naruszone; 

8) Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynikającym z art. 6m ust. 
1a i 1b ustawy z dnia 13 września 1966 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. 
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