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DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

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

gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późniejszymi zmianami) 

 

Składający:                            Formularz przeznaczony jest dla właściciela nieruchomości,  współwłaścicieli, 

użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób            

                                               posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych   

                                               podmiotów władających nieruchomością. Dla budynków wielolokalowych   

                                               deklarację składa osoba sprawująca zarząd nieruchomością wspólną. Jeżeli 

zarząd nie został wybrany, deklaracje składają właściciele lokali.  

  

Miejsce składania:                Urząd Miejski w Małomicach, ul. Pl. Konstytucji 3 maja 1, 67-320  Małomice  

Organ właściwy   

do złożenia deklaracji:         BURMISTRZ MAŁOMIC 

Termin składania:                 

 

14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca     lub w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia 

wysokości opłaty za  gospodarowanie odpadami komunalnymi nowa deklarację należy złożyć w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po 

miesiącu w którym nastąpiła zmiana. 

 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat)  

        □  pierwsza deklaracja                                  □ korekta deklaracji  

        □  nowa deklaracja (data zaistnienia zmiany)    
 

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

                                           (dzień – miesiąc – rok) 

 
B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  

Składający:  

□ właściciel nieruchomości                                             

□ współwłaściciel nieruchomości                                  □ Wspólnota mieszkaniowa / Spółdzielnia mieszkaniowa 

□ użytkownik wieczysty                                                □ inny podmiot ………………………….. 
 

Nazwisko i imię (nazwiska i imiona)/pełna nazwa oraz imię nazwisko osoby reprezentującej  

 
 

PESEL 

 
NIP REGON 

Nazwisko i imię (nazwiska i imiona)/pełna nazwa oraz imię nazwisko osoby reprezentującej  

 
PESEL 

 
NIP REGON 

Wspólnota mieszkaniowa / Spółdzielnia mieszkaniowa / inny podmiot 

 

NIP REGON 

C. ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY SKLADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
Kraj 

 
Województwo Powiat 

Gmina 

 
Ulica Nr. domu Nr. lokalu 

Miejscowość 

 
Kod pocztowy Poczta 

 
Nr telefonu kontaktowego / adres e-mail (pole nieobowiązkowe) 

 

 

D. ADRES DO KORESPONDENCJI (jeśli jest inny niż adres zamieszkania/siedziby) 
Kraj 

 
Województwo Powiat 

Gmina 

 
Ulica Nr. domu Nr. lokalu 

Miejscowość 

 
Kod pocztowy Poczta 
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E. ADRES NIERUCHOMOŚCI,  NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
Gmina 

 
Ulica Nr. domu Nr. lokalu 

Miejscowość 

 
Kod pocztowy Poczta 

 
Obręb/arkusz/ numer działki (dot. nieruchomości, dla której nie został nadany numer) 

 

F. WYSOKOŚĆ OPŁATY 
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji zamieszkuje: 

 

…………………………. 

(liczba mieszkańców) 

 

Wyliczenie miesięcznej opłaty: 

Liczba mieszkańców: 

 

 

 

Stawka opłaty: Iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty: 

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

 

………………………… 

 
(Kwota słownie zł) …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

OŚWIADCZENIE O KOMPOSTOWANIU BIOODPADÓW NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM 

JEDNORODZINNYM ( należy zakreślić właściwe, osoba która zaznaczyła odpowiedź „NIE” nie wypełnia pozostałych wierszy z części F) : 

                                                             □  TAK    posiadam kompostownik przydomowy i kompostuje w nim bioodpady stanowiące odpady 

komunalne 

                                                                     □  NIE      posiadam kompostownika przydomowego 

Wysokość zwolnienia z tytułu  kompostowania  bioodpadów w kompostowniku znajdującym się na terenie 

nieruchomości ( należy wypełnić w przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” w wierszu powyżej): 

 

……………………….. 

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi po uwzględnieniu zwolnienia (należy 

odjąć od wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysokość zwolnienia): 

 

………………………… 

 
(Kwota słownie zł) …………………………………………………………………………………………………………………………………... 

G. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI, NA 

KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ DOMEK LETNISKOWY LUB INNEJ NIERUCHOMOŚCI 

WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE 
1.Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E odpady będą gromadzone w okresie od  ……………… do …………….. 

                                                                                                                               (dzień/miesiąc/rok)              (dzień/miesiąc/rok)  

 

 

 

 

2.Wysokość ryczałtowej opłaty rocznej za nieruchomość wskazaną w części E niniejszej deklaracji wynosi …………………………………zł  
   
(Kwota słownie zł) …………………………………………………………………………………………………………………………………... 

H. ZAŁĄCZNIKI (należy wymienić rodzaj załącznika)
 

1. ………………………………………………………………………………………………………………... 

2. …………………………………………………………………………………………….………………….. 

3. ……………………………………………………………………………………….……………………….. 

I. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY UPOWAŻNIONEJ PRZEZ WŁAŚCICIELA 

NIERUCHOMOŚCI 

 

……………………………….                     ………………………………….. 
(miejscowość i data)                                            (czytelny podpis) 

 

J. ADNOTACJE URZĘDOWE ( WYPEŁNIA ORGAN PODATKOWY) 
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Pouczenie: 

 

1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postepowaniu egzekucyjnym w 

administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.  poz. 1438, z późniejszymi zmianami). 

2. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, 

burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej 

przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku – uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów 

komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze. 

3. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je 

jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym wójta, burmistrza lub prezydenta miasta oraz właściciela nieruchomości. Wójt, burmistrz lub prezydent 

miasta na podstawie powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, wszczyna postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wójt, 

burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące,  w których nie dopełniono 

obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej. 

4. W przypadku podpisania deklaracji przez pełnomocnika zgodnie z art. 80 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, ze zmianami), do 

deklaracji należy dołączyć dokument potwierdzający udzielone pełnomocnictwo. Z chwilą złożenia pełnomocnictwa powstaje obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej.  

 

Objaśnienia: 

 

1) Zgodnie z art. 6 m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub 

prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca 

lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 

2) W przypadku zmiany ilości osób będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów 

komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany 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.  

3) W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wójt, burmistrz lub prezydent miasta zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest 

obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu. Zawiadomienie zawiera pouczenie, że 

stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. 

4) korekta deklaracji może być złożona zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity, Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późniejszymi zmianami). W 

przypadku zmiany danych nie będących podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zmiana nazwy firmy, nazwiska, adresu zamieszkania), a także 

w przypadku konieczności zmiany uprzednio złożonej deklaracji wynikającej z błędnego wskazania wysokości opłaty, błędów rachunkowych i oczywistych pomyłek. 

5)  w miejscu imię nazwisko osoby reprezentującej wypełnić w przypadku innego podmiotu niż właściciel, współwłaściciel, użytkownik wieczysty, spółdzielnia mieszkaniowa, zarządca 

wspólnoty mieszkaniowej. 

6) W części F niniejszej deklaracji należy podać faktyczną liczbę osób (stale w niej zamieszkujących).  Fakt czasowego opuszczenia miejsca zamieszkania z powodu wyjazdu do pracy, 

szkoły, uczelni, szpitala, sanatorium nie jest podstawą do zgłoszenia zmiany liczby osób zamieszkałych dana nieruchomość a w konsekwencji obniżenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

7)   należy złożyć osobną deklarację dla każdej nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, 

8)  Uchwała Nr XVIII/99/2020 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 18 maja 2020 r.  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalania wysokości stawki tej opłaty oraz Uchwała Nr XIX/105/2020 Rady Miejskiej w Małomicach  z dnia 16.06.2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. Zgodnie z w/w  Uchwałą częściowo zwalnia się z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących odpady. 

9)  Rada Miejska w Małomicach ustaliła  ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub inna 

nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

      W przypadku nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe opłatę uiszcza się za rok bez 

względu na długość okresu korzystania z nieruchomości. W pkt. G należy wskazać okres korzystania z nieruchomości. 

10) w części H należy podać nazwę załącznika, dokumenty wskazujące upoważnienie do złożenia deklaracji, pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości 

przez pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej. Dokumenty potwierdzające stała nieobecność, wystawione przez odpowiednie instytucje. 

11) wyliczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać miesięcznie ( bez dodatkowych wezwań)  w Kasie tut. Urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu 

Miejskiego w Małomicach w terminach uchwalonych przez Radę Miejską w Małomicach tj. do 10 dnia miesiąca, po miesiącu w którym powstał obowiązek ponoszenia opłaty.  

 
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych: 

 

W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), 

informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.  

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. 

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Gminie  Małomice jest: Burmistrz  Małomic, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 67-320 Małomice. 

2.Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Gminy  Małomic, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, 

może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Gminie Małomice za pomocą adresu iod@malomice.pl 

3.Administrator danych osobowych  - P. Sławomir Kozieł - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie 

udzielonej zgody. 

4.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: 

a)wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Gminie  Małomic; 

b)realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Małomice; 

c)w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. 

5.W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

a) 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; 

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminy Małomic przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz  Małomic. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pan/Pani prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Gminie Małomic Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 

9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma 

charakter dobrowolny. 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami 

umowa. 

11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

12. Informacja o RODO dostępna jest na stronie internetowej https://malomice.bip.pbox.pl 
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