
Zał�cznik Nr 1 do Uchwały Nr III/52/2019

Rady Miasta Wisła z dnia 31 stycznia 2019 r.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Identyfikator podatkowy wła�ciciela nieruchomo�ci zobowi�zanego do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami

…………………………...…………

RODO:

1. 3.

Przyczyna zło�enia deklaracji (np. nabycie nieruchomo�ci) Przyczyna korekty deklaracji

2. 4.

 ……………………………………………………………………………..

Ulica (pełna nazwa) Nr budynku Nr lokalu

Nr działki/działek; obr�b (nale�y obowi�zkowo wypełni� w przypadku, gdy nieruchomo�� nie ma przydzielonego numeru budynku lub gdy pod tym samym adresem jest wi�cej ni� jedna nieruchomo��):

………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………

Opis lokalizacji nieruchomo�ci (nale�y wypełni� w przypadku, gdy nie wypełniono pola: ulica)

………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………

III.1. IMI� I NAZWISKO (dotyczy osób fizycznych) / NAZWA (dotyczy spółek oraz innych podmiotów nieb�d�cych osob� fizyczn�)

III.2. STATUS SKŁADAJ�CEGO DEKLARACJ� (nale�y zaznaczy� wła�ciwy kwadrat)

………………………………………………………………………………………………

…………………
(dd/mm/rrrr)

data zaistnienia zmiany

Wskazanie rodzaju aktualizowanych informacji: Przyczyna ustania obowi�zku uiszczania opłaty  (np. sprzeda� nieruchomo�ci)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …..............

(dd/mm/rrrr)
data zaistnienia zmiany

II. INFORMACJE O NIERUCHOMO�CI, KTÓREJ DOTYCZY DEKLARACJA 

………………………………………………………………………………………………

III. SKŁADAJ�CY DEKLARACJ�

…………………

 w tym:
 - papier i tektura,  szkło,
 - opakowania wielomaterialowe, tworzywa sztuczne, metale,
 - zielone, ogrodowe, ulegaj�ce biodegradacji, w tym odpady opakowa� ulegaj�cyc biodegradacji

……………………………

…………………
(dd/mm/rrrr)

data zło�enia deklaracji, do której składana jest korekta
(dd/mm/rrrr)

data powstania obowi�zku poniesienia opłaty

…………………

II.1. ADRES NIERUCHOMO�CI W WI�LE, KTÓREJ DOTYCZY DEKLARACJA

II.2. O�WIADCZENIE O SPOSOBIE ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

………………………………………………………………………………………………

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁA�CICIEL NIERUCHOMO�CI WYPEŁNIA� KOMPUTEROWO LUB R	CZNIE, DU
YMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

DEKLARACJA O WYSOKO�CI OPŁATY 
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE WISŁA (D�)

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 wrze�nia 1996r. o utrzymaniu czysto�ci i porz�dku w gminach 

 ORGAN WŁA�CIWY DO ZŁO�ENIA DEKLARACJI 

NIERUCHOMO�CI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJ� MIESZKA�CY

I. CEL ZŁO�ENIA DEKLARACJI (nale�y zaznaczy� wła�ciwy kwadrat i wpisa� �adane dane)

Składaj�cy: Wła�ciciele nieruchomo�ci znajduj�cych si� w granicach administracyjnych Gminy Wisła, przez których rozumie si� tak�e współwła�cicieli, u�ytkowników wieczystych  oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadaj�ce 
nieruchomo�ci  w zarz�dzie lub u�ytkowaniu, a tak�e inne podmioty władaj�ce nieruchomo�ci�

Miejsce składania: Urz�d Miejski w Wi�le

Termin składania:

Zgodnie z art. 3 ustawy Zasady ewidencji i identyfikacji podatników i płatników „Identyfikatorem podatkowym jest:

a) numer PESEL - w przypadku podatników b�d�cych osobami fizycznymi obj�tymi rejestrem PESEL nieprowadz�cych działalno�ci gospodarczej lub nieb�d�cych zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług;

b)  NIP - w przypadku pozostałych podmiotów podlegaj�cych obowi�zkowi ewidencyjnemu,...”

 Zał�cznik Nr 5a
 do Uchwały Rady Miasta Wisła
 Nr XXXI/470/2013 z dnia 31 padziernika 2013 r.

POUCZENIE:  Niniejsza deklaracja stanowi podstaw� do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z art. 3a § 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o post�powaniu egzekucyjnym 
 w administracji, w zwi�zku z art. 6n ust. 1 pkt 1 i art. 6q ust. 1 ustawy z dnia 13 wrze�nia 1996 r. o utrzymaniu czysto�ci i porz�dku w gminach.

W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczno�ci maj�cych wpływ na powstanie b�d wyga�ni�cie obowi�zku uiszczenia opłaty lub zaistnienia zdarze� maj�cych wpływ na wysoko�� opłaty

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługuj�cych prawach z tym zwi�zanych opublikowana jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wisła w zakładce Urz�d Miejski/Dane 
osobowe/RODO [http://www.bip.wisla.pl]

 BURMISTRZ MIASTA WISŁA        Plac B. HOFFA 3     43-460 WISŁA

 NIP  KRS *

…………………………….……………

 PESEL/REGON

………………………………………………….
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III.3. FORMA WŁADANIA NIERUCHOMO�CI� (nale�y zaznaczy� wła�ciwy kwadrat i wpisa� ��dane dane)

Kraj Województwo Powiat

Gmina Ulica (pełna nazwa) / os.

Nr budynku Nr lokalu Miejscowo�� Kod pocztowy

Nr telefonu kontaktowego * Adres e-mail *

Rodzaj dokumentu to�samo�ci (je�eli nie nadano identyfikatora podatkowego Pesel lub NIP) * Nr dokumentu to�samo�ci (je�eli nie nadano identyfikatora podatkowego Pesel lub NIP) *

Imi� ojca * Imi� matki * Data urodzenia * (je�eli nie podano Pesel)

Kraj Województwo Powiat

Gmina Ulica (pełna nazwa)

Nr domu Nr lokalu  miejscowo�� Kod pocztowy

III.6. POZOSTALI WSPÓŁWŁA�CICIELE / WSPÓŁPOSIADACZE - W TYM MAŁ�ONEK

Liczba współwła�cicieli / współposiadaczy * Ilo�� zał�czników D�/A *

IV.1  LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJ�CYCH  NIERUCHOMO�	 WSKAZAN� W SEKCJI II.1.

IV.1.1.

IV.1.2.

IV.1.3.

Wypełni�, je�eli co najmniej 1 osoba zamieszkuje nieruchomo�� stale. Nie dotyczy najmu krótkoterminowego!

liczba osób
zamieszkuj�cych 

okresowo

…………………

…………………

…………………

…………………

IV.1.4. INFORMACJA UZUPEŁNIAJ�CA SKŁADANA PRZEZ WSPÓLNOT� MIESZKANIOW� LUB SPÓŁDZIELNI� MIESZKANIOW�*

………………………

………………………………………………………………………………………………………………

III.5. ADRES KORESPONDENCYJNY SKŁADAJ�CEGO DEKLARACJ� – adres do dor�cze
 (nale�y wypełni� w przypadku, gdy adres jest inny 
 ni� adres wskazany w cz��ci III.5.)

……………………………………………………… ……………………………………………………… ………………………………………………………

………………………………………………………

…………………… ………………………………………………………

……………………………………………

IV. USTALENIE MIESI�CZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
(wypełnia si�, je�eli nie zaznaczono celu I.4)

Ilo�� lokali zamieszkałych 
stale:

Ilo�� lokali innych ni�
zamieszkałe stale:

……………………

liczba osób zamieszkuj�cych

……………….

……………………

……………………………………………………… ……………………………………………………… ………………………………………………………

……………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………

III.4. ADRES ZAMIESZKANIA SKŁADAJ�CEGO DEKLARACJ� (dotyczy osób fizycznych) / SIEDZIBA (dotyczy spółek oraz innych podmiotów 

 nieb�d�cych osob� fizyczn�)  ORAZ DANE KONTAKTOWE

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

……………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………………………………………… …..................................................................

Ilo�� lokali w  zarz�dzie:

…………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………

……………………………………

miesi�c miesi�c
liczba osób

zamieszkuj�cych 

okresowo
miesi�c

liczba osób
zamieszkuj�cych 

okresowo
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IV.2. STAWKI JEDNOSTKOWE (informacja)

STAWKA JEDNOSTKOWA PRZY ZBIÓRCE ODPADÓW SEGREGOWANYCH:  15 ZŁ/OS/M-C

STAWKA JEDNOSTKOWA PRZY ZBIÓRCE ODPADÓW NIESEGREGOWANYCH:  30 ZŁ/OS/M-C

IV.3. MIESI�CZNA OPŁATA ZA  GOSPODAROWNIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

zł

………………… zł zł zł

………………… zł zł zł

………………… zł zł zł

………………… zł zł zł

(ZAZNACZY� WŁA�CIWY KWADRAT)

VII. O�WIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJ�CEGO / OSOBY REPREZENTUJ�CEJ SKŁADAJ�CEGO

 Imi�  Nazwisko

 Data wypełnienia (dd/mm/rrrrr)  Podpis wła�ciciela / osoby reprezentuj�cej wła�ciciela

VII. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

 * informacja fakultatywna

Pouczenie:

1)

2)

3)

Zgodnie z Uchwał� Nr XVL/622/2018 Rady M iasta Wisła z dnia 18 pa�dziernika 2018 r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

opłat� wylicza si� mno��c zadeklarowan� stawk� jednostkow� opłaty (IV.2.) przez liczb� osób zadeklarowan� w sekcji IV.I.2. 

IV.3.1. W ZAKRESIE ZAMIESZKANIA STAŁEGO

O�wiadczam, �e dane zawarte w niniejszej informacji s� zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.
Przyjmuj� do wiadomo�ci, �e niniejsza deklaracja stanowi podstaw� do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy dania 17 czerwca 1966r. o 
post�powaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1314 z pón. zm.).

UWAGA: Opłata w KONKRETNYM MIESI�CU to suma sekcji IV.3.1. i IV.3.2.

V. DZIAŁALNO�	 GOSPODARCZA PROWADZONA NA NIERUCHOMO�CI 

Osoby prowadz�ce działalno�� gospodarcz� musz� zawrze� dodatkow�, odr�bn� umow� na wywóz odpadów komunalnych  powstaj�cych  w wyniku prowadzenia tej działalno�ci z firm� posiadaj�c� wpis 
do rejestru działalno�ci regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od wła�cicieli nieruchomo�ci.

VI. ZAŁ�CZNIKI

……………………

IV.3.2. W ZAKRESIE ZAMIESZKANIA OKRESOWEGO

miesi�c

…………….

…………………… ……………………

……………………

Identyf ikator przyjmuj�cego formularz Data i podpis przyjmuj�cego formularz

§ 2. Je�eli kwota podatku nara�onego na uszczuplenie jest małej warto�ci, sprawca czynu zabronionego okre�lonego w §1 podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

§ 3. Je�eli kwota podatku nara�onego na uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu, sprawca czynu zabronionego okre�lonego w § 1 podlega karze grzywny za 

wykroczenie skarbowe.

§ 4. Karze okre�lonej w § 3 podlega tak�e ten podatnik, który mimo ujawnienia przedmiotu lub podstawy opodatkowania nie składa w terminie organowi podatkowemu lub 

płatnikowi deklaracji lub o�wiadczenia lub wbrew obowi�zkowi nie składa ich za pomoc� �rodków komunikacji elektronicznej.

§ 1. Podatnik, który składaj�c organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub płatnikowi deklaracj� lub o�wiadczenie, podaje nieprawd� lub zataja prawd� albo 

nie dopełnia obowi�zku zawiadomienia o zmianie obj�tych nimi danych, przez co nara�a podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo 

karze pozbawienia wolno�ci, albo obu tym karom ł�cznie.

IV.2 (stawka)  x IV.1.3 (liczba osób) ODR�BNIE dla ka�dego miesi�ca

Uwagi organu podatkowego

opłat� wylicza si� mno��c zadeklarowan� stawk� jednostkow� opłaty (IV.2.) przez liczb� osób zadeklarowan� w sekcji IV.I.3 ODR	BNIE dla ka�dego miesi�ca

IV.2 (stawka)  x IV.1.2 (liczba osób)

…………………… ……………………

…………………… ……………………

W przypadku niezło�enia deklaracji albo uzasadnionych w�tpliwo�ci co do danych zawartych w deklaracji, Burmistrz Miasta Wisła po przeprowadzonym post�powaniu 
podatkowym okre�li, w drodze decyzji, wysoko�� opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - zgodnie z art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 13 wrze�nia 1996 r. o utrzymaniu 
czysto�ci i porz�dku w gminach.
W przypadku niewpłacenia w obowi�zuj�cych terminach kwoty wynikaj�cej z deklaracji lub wpłacenia jej w niepełnej wysoko�ci, niniejsza deklaracja stanowi podstaw� do 
wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o post�powaniu egzekucyjnym w administracji 
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1314 z pon. zm.).

Odpowiedzialno�� za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy albo niezawiadomienie o zmianie danych  reguluje art. 56 ustawy Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz. U. z 2018 r., 
poz. 1958 z pón. zm.):

miesi�c miesi�c opłataopłataopłata
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IDENT YFIKAT OR PODAT KOWY

2.NIP

D�/A

* informacja fakultatywna

 Data wypełnienia (dd/mm/rrr)  Podpis

C.5  PODPIS PODATNIKA / OSOBY SKŁADAJACEJ ZAŁ�CZNIK
 Imi�  Nazwisko

 Numer domu / Numer lokalu

 Miejscowo��  Kod Pocztowy  Poczta

C.4.4.2  ADRES ZAMIESZKANIA
 Kraj  Województwo  Powiat

 Gmina  Ulica

 PESEL  Imiona rodziców *

C.4.4.1 DANE IDENTYFIKACYJNE  - OSOBA 4
 Nazwisko  Pierwsze imi�  Drugie imi�

 Numer domu / Numer lokalu

 Miejscowo��  Kod Pocztowy  Poczta

C.4.3.2  ADRES ZAMIESZKANIA
 Kraj  Województwo  Powiat

 Gmina  Ulica

PESEL Imiona rodziców *

C.4.3.1 DANE IDENTYFIKACYJNE  - OSOBA 3
 Nazwisko  Pierwsze imi�  Drugie imi�

 Numer domu / Numer lokalu

 Miejscowo��  Kod Pocztowy  Poczta

C.4.2.2  ADRES ZAMIESZKANIA
 Kraj  Województwo  Powiat

 Gmina  Ulica

PESEL Imiona rodziców *

C.4.2.1 DANE IDENTYFIKACYJNE  - OSOBA 2
 Nazwisko  Pierwsze imi�  Drugie imi�

 Numer domu / Numer lokalu

 Miejscowo��  Kod Pocztowy  Poczta

C.4.1.2  ADRES ZAMIESZKANIA

 Kraj  Województwo  Powiat

 Gmina  Ulica

PESEL Imiona rodziców *

ZAŁ�CZNIK DO DEKLARACJI O WYSOKO�CI OPŁATY 
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE WISŁA

Zał�cznik składany do deklarcji D� wg stanu od dnia

C.4 WSPÓŁWŁA�CICIELE / WSPÓŁPOSIADACZE - W TYM MAŁ�ONEK

C.4.1.1 DANE IDENTYFIKACYJNE  - OSOBA 1 / MAŁ�ONEK (JE�ELI OBOWI�ZUJE MAŁ�E�SKA WSPÓLNO�	 MAJ�TKOWA)

 Nazwisko  Pierwsze imi�  Drugie imi�

POLA JASNE W YPEŁNIA PODAT NIK WYPEŁNIA� NA MASZYNIE, KOMPUT EROWO LUB R	CZNIE, DU
YMI DRUKOWANYMI LIT ERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

1. PESEL

D�/A/2019
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2) Z Administratorem mo�na kontaktowa� si�:
a) listownie: pl. B. Hoffa 3, 43-460 Wisła

b) przez elektroniczn� skrzynk� podawcz� dost�pn� pod adresem www.epuap.gov.pl    lub 
bezpo�rednio na adres skrytki: /2094sksbuu/Skrytka
c) telefonicznie: 338552425

a) dost�pu do tre�ci swoich danych;
b) ��dania ich sprostowania, usuni�cia, ograniczenia przetwarzania oraz ��dania prawa do 
ich przeniesienia;
c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych,

d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezes UODO (na adres Urz�du Ochrony 
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
e) je�eli przetwarzanie danych odbywa si� na podstawie zgody na przetwarzanie (np. 
w zakresie informowania podatników i zobowi�zanych wiadomo�ci� sms/e-mail 
o zaległo�ciach w podatkach i opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi), klienci 
maj� prawo do cofni�cia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym 
momencie, bez wpływu na zgodno�� z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofni�ciem.

6) Pani/Pana dane osobowe b�d� przetwarzane przez okres wynikaj�cy z przepisów prawa, 
w szczególno�ci okre�lony w Rozporz�dzeniu Prezesa Rady z dnia 18 stycznia 2011 r. 
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 nr 14 poz. 67)

7) Zgodnie z RODO, je�eli nie jest to sprzeczne z obowi�zuj�cymi przepisami , przysługuje 
Pani/Panu prawo:

8) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba której dane dotycz� jest 
zobowi�zana do ich podania. Inne dane osobowe podane przez Pani�/Pana nie na podstawie 
obowi�zuj�cego przepisu prawa, s� podawane dobrowolnie, brak ich podania skutkowa� mo�e 
ograniczeniem form komunikacji.

Klauzula informacyjna RODO

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporz�dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi�zku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwane dalej RODO) oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz�dzenie o ochronie danych), informuj�, �e:

1) Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Wisła, z siedzib� w Wi�le 
 (43-460) na Placu B. Hoffa 3.

3) Administrator wyznaczył Inspektor Ochrony Danych Osobowych, jest ni� Pani Beata 
Woszczyna, z któr� mo�na skontaktowa� si� poprzez e-mail iod@um.wisla.pl   . Z Inspektor 
Ochrony Danych mo�na skontaktowa� si� w ka�dej sprawie dotycz�cej przetwarzania  danych 
osobowych przez Administratora.

4) Na podstawie art. 6 ust. 1 lit c oraz lit. e RODO Pani/Pana dane osobowe b�d� przetwarzane 
dla celów wypełnienia obowi�zków prawnych ci���cych na administratorze oraz wykonywaniem 
przez administratora zada� realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy 
publicznej administratorowi .

5) Pani/Pana dane osobowe mog� by� udost�pniane innym organom i podmiotom na podstawie 
obowi�zuj�cych przepisów prawa.
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