
Załącznik do uchwały nr XIX/166/20 
Rady Miejskiej w Małogoszczu  
z dnia 29 października 2020 r.  

NALEŻY WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

___________________________________________________________________________________________________________________      
DEKLARACJA 

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Podstawa prawna:         

Składający: 
 

Termin składania:       
 

 

 

 

Miejsce składania:     

Organ właściwy do 

złożenia deklaracji:                              

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) 

Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach1) 

W terminie: 

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej 
nieruchomości odpadów komunalnych; 

2) do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.  

 
Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu, ul. Jaszowskiego 3A, 28-366 Małogoszcz 

Burmistrz Miasta i Gminy Małogoszcz 

 

A. OKOLICZNOŚĆ POWODUJĄCA OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć znakiem X właściwy kwadrat oraz wpisać daty 
we właściwe kwadraty) 

 pierwsza deklaracja2)                                   data powstania obowiązku ponoszenia opłaty       - -  

                                                                                                                                                                                         (dzień -  miesiąc - rok)   

 nowa deklaracja3)                                          data nastąpienia zmiany danych                         - -  

                                                                                                                                                                                         (dzień -  miesiąc - rok)   

 ustanie obowiązku ponoszenia opłaty4)    data ustania obowiązku od                                - -  
                                                                                                                                                                                                                                                 (dzień – miesiąc - rok)        

 korekta deklaracji5)                                       za okres od                       -     do  -  

                                                                                                                               (miesiąc - rok)                                          (miesiąc - rok)   

B. PODMIOT SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć znakiem X właściwy kwadrat) 

 właściciel                                                      współwłaściciel                                                    użytkownik wieczysty               

 spółdzielnia mieszkaniowa                              wspólnota mieszkaniowa                                       zarządca 

 inny podmiot władający nieruchomością (podać jaki) …………………………………………………………………………………………………… 

C. DANE IDENTYFIKACYJNE ORAZ DANE KONTAKTOWE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

(*wypełnia osoba fizyczna                              **wypełnia podmiot inny niż osoba fizyczna)    
Imię i nazwisko* /Nazwa pełna** 
                      

Numer PESEL* 

         |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 Numer NIP** 

       |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Numer telefonu6) 
 

E-mail6) 
 

D. ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA*/ADRES SIEDZIBY** SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
(*wypełnia osoba fizyczna                                **wypełnia podmiot inny niż osoba fizyczna)    

Kraj 

 
Województwo 
 

 Powiat 

Gmina   

 
 Ulica 
 

 Nr domu 
 

 Nr lokalu 
 

Miejscowość 

 
Kod pocztowy 
 

Poczta 
 

Obręb –numer działki (w przypadku, gdy nieruchomość nie ma nadanego nr porządkowego) 

D1. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE (wypełnić, jeżeli adres jest inny niż podany w części D) -  
dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację 

Miejscowość  Ulica Nr domu Nr lokalu 

E. ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnić, jeżeli adres jest inny niż podany w części D)   

Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu Kod pocztowy Poczta 

            
 

          
 

          
 

 

          
 

 

 
   
   



F. INFORMACJA O ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI (dotyczy właścicieli nieruchomości 
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi) 

Oświadczam, że bioodpady stanowiące odpady komunalne powstające na nieruchomości wskazanej w części D lub D1 niniejszej deklaracji 
będą kompostowane w kompostowniku przydomowym. 

TAK                                            NIE 

G. WYLICZENIE MIESIĘCZNEJ WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE 
NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ W CZĘŚCI D LUB D1 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości odpady będą zbierane w sposób selektywny.  

Oświadczam, że na nieruchomości wskazanej w części D lub D1 niniejszej deklaracji zameldowanych jest ………….… osób. 

Oświadczam, że na nieruchomości wskazanej w części D lub D1 niniejszej deklaracji zamieszkuje …………….… osób.  

1) Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi: 

Liczba mieszkańców  Stawka opłaty  Wysokość opłaty 

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

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należnej za jeden miesiąc ustala się, jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących 
nieruchomość oraz stawki takiej opłaty, określonej odrębną uchwałą Rady Miejskiej w Małogoszczu w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty 

Pkt 2) i pkt 3) uzupełnić w przypadku oświadczenia o posiadaniu przydomowego kompostownika i kompostowania  
w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne 

2) Wysokość miesięcznego zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z kompostowaniem 
bioodpadów stanowiące odpady komunalne wynosi: 

Liczba mieszkańców  Stawka zwolnienia  Wysokość zwolnienia 

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

Wysokość zwolnienia w związku z kompostowaniem bioodpadów stanowiących odpady komunalne ustala się, jako iloczyn mieszkańców zamieszkujących 
nieruchomość oraz stawki zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określonej odrębną uchwałą Rady Miejskiej  
w Małogoszczu w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty 

3) Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi po uwzględnieniu zwolnienia:  
Wysokość opłaty z pkt 1)  Wysokość zwolnienia  

z pkt) 2 
 Wysokość miesięcznej 

opłaty po uwzględnieniu 
zwolnienia  

……………………………. zł - ……………………………. zł = ……………………………. zł 

Wysokość miesięcznej opłaty po uwzględnieniu zwolnienia ustala się, jako różnicę wysokości opłaty z pkt 1) i wysokości zwolnienia z pkt 2) 

Miesięczna kwota do zapłaty, zgodnie z powyższym wyliczeniem wynosi ………………………….. zł,  

(słownie: .............................................................................................................................................................) 

H. RYCZAŁTOWA ROCZNA STAWKA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI, 
NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ DOMEK LETNISKOWY LUB INNEJ NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANEJ NA CELE 
REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE 

Ryczałtowa roczna stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi …………………………… zł 

(słownie: .............................................................................................................................................................) 

Wysokość rocznej ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub 
innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe określona jest odrębną uchwałą Rady Miejskiej w Małogoszczu w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty 

I. ZAŁĄCZNIKI7) / UWAGI SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ- PRZYCZYNA ZŁOŻENIA NOWEJ DEKLARACJI/ UZASADNIENIE 
ZMIANY 

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

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

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

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

J. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ LUB OSOBY REPREZENTUJĄCEJ8) 

 
 

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

                               (data)                                                                           (czytelny podpis / podpis osoby upoważnionej (pieczęć) 



K. ADNOTACJE ORGANU: 

 
 

 
 
 

 

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 z 2020 r. poz. 1427)  

Objaśnienia dotyczące sposobu wypełnienia deklaracji  

1) Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 1439) –  
w skrócie u.c.p.g., przez właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby 
posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. 

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. 

2) „Pierwsza deklaracja” – pole należy zaznaczyć znakiem X w przypadku składania deklaracji po raz pierwszy. Właściciel nieruchomości obowiązany jest 
złożyć deklarację w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów 
komunalnych. 

3) „Nowa deklaracja” – pole należy zaznaczyć znakiem X 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 (np. czasowe 
opuszczenie nieruchomości na okres dłuższy niż 1 pełen miesiąc, wprowadzenie się lub wyprowadzenie się mieszkańca z nieruchomości, narodziny, zgon, 
zmiana sposobu zbierania odpadów itp.). Właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego 
po miesiącu w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym 
nastąpiła zmiana (art. 6m ust. 2 u.c.p.g). Właściciel nieruchomości może złożyć deklarację zmniejszającej wysokości zobowiązania z tytułu opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia (art. 6m ust. 5 pkt. 1 
u.c.p.g) 

4) „Ustanie obowiązku ponoszenia opłaty” – pole należy zaznaczyć znakiem X w przypadku zaprzestania zamieszkiwania mieszkańców na danej 
nieruchomości. Zaznaczając pole należy wypełnić część: B, C, D, D1, E oraz J.  

W przypadku, gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania - 
począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana (art. 6i ust. 2 u.c.p.g.). 

5) „Korekta deklaracji” - pole należy zaznaczyć znakiem X w przypadku błędu w złożonej deklaracji (np. oczywista omyłka pisarska, błąd rachunkowy) 

6) Pole nieobowiązkowe.  

Podanie nr telefonu i/lub adresu e-mail oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji za pośrednictwem: krótkiej wiadomości tekstowej (sms), 
e-mail, przypomnienia telefonicznego itp. o terminie zapłaty należności pieniężnych lub jego upływie, wysokości należności pieniężnej, rodzaju i wysokości 
odsetek z tytułu niezapłacenia w terminie należności pieniężnej oraz grożącej egzekucji administracyjnej i mogących powstać kosztach egzekucyjnych. 
Przekazywanie informacji nie jest obowiązkiem organu podatkowego i nie wpływa w żaden sposób na obowiązek zapłaty należności pieniężnych  
w określonych terminach. 

7) Pole „Załączniki” – wymienić dołączone do deklaracji: zaświadczenie, oświadczenie lub inne dokumenty potwierdzające miejsce przebywania osoby poza 
nieruchomością na terenie Gminy Małogoszcz lub potwierdzające ustanie obowiązku ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

8) W przypadku podpisania deklaracji przez pełnomocnika należy pełnomocnictwo złożyć wraz z deklaracją. Z chwilą złożenia pełnomocnictwa powstaje 
obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej.  

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz. U. UE. L.  
z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) -dalej: „RODO” informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Małogoszcz, z siedzibą ul. Jaszowskiego 3A,  28-366 Małogoszcz. 

2. W Urzędzie Miasta i Gminy Małogoszcz został wyznaczony Inspektor ochrony danych osobowych, z którym może Pani/Pan kontaktować się poprzez email: 
iod@malogoszcz.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań publicznych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do 
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), z art. 6 ust. 1 lit. e RODO  (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania 
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi) z zakresu administracji samorządowej lub 
administracji rządowej nałożonych ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439): przyjmowania 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a następnie dla wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikających  
z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.  

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty upoważnione na podstawie 
podpisanej umowy pomiędzy Administratorem a tym podmiotem. 

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych  
w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres 
przewidziany przez przepisy prawa, które mogą mieć związek z realizacją niniejszej usługi. 

6.  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych ich poprawiania, sprostowania, kopii danych, usunięcia danych, usunięciu danych, przy czym 
to ostatnie zrealizowane zostanie po okresie nie krótszym niż okres przechowywania danych. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza 
przepisy RODO 

8. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza EOG i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

9. Obowiązek podanie danych osobowych wynika w zależności od rodzaju prowadzonego postępowania administracyjnego, rozpatrywanego wniosku lub skargi 
pod rygorem braku ich rozpatrzenia.  

  

mailto:iod@malogoszcz.pl


WYKAZ OSÓB ZAMIESZKAŁYCH NA NIERUCHOMOŚCI 

Adres nieruchomości wskazanej w części D lub D1: 
 

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

Lp. Imię i nazwisko 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

 

 

 

Data i czytelny podpis składającego deklarację  

 

Jeżeli występuje różnica pomiędzy ilością osób zamieszkujących nieruchomość a ilością osób 

zameldowanych na nieruchomości należy wyjaśnić przyczynę rozbieżności  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 


