
 

DEKLARACJA  

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Podstawa prawna 

 

 

Składający: 

 

 

 

Termin składania: 

 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późń. zm.). 

  

Właściciel nieruchomości, współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostki organizacyjne i 

osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające 

nieruchomością. 

 

W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, 

 lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, a w przypadku zmiany danych 

będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 

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

 

A. ORGAN I MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI  

 

Wójt Gminy Michałowice 

Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI  

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji:  (zaznaczyć właściwy kwadrat)  

□    pierwsza deklaracja                                                     ……………………………….  

                                                                                                           (dzień-miesiąc-rok) 

□    nowa deklaracja                                                           ……………………………….  

                                                                                                 (dzień-miesiąc-rok)  

□    korekta deklaracji– zmiana danych, od dnia               ……………………………….  

                                                                                                  (dzień-miesiąc-rok)  

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ 

□    Właściciel, współwłaściciel nieruchomości  

□    Użytkownik wieczysty, zarządca nieruchomością  

□    Inny podmiot władający nieruchomością  

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  

□    Osoba fizyczna  □    Osoba prawna 

 

□ Jednostka organizacyjna nieposiadająca   osobowości 

prawnej 

Nazwisko/Nazwa   

                             

  

Imię   Numer PESEL/NIP  

  

Imię ojca 

 

Imię matki 

 

 

ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBY  
Kraj  

  

  

Województwo  Powiat  

Gmina  

  

  

Ulica  Nr domu  Nr lokalu  



Miejscowość  

  

  

Poczta  Kod   Telefon  

Adres e-mail  

  

DANE MAŁŻONKA  

Nazwisko  

  

Imię  Numer PESEL  

  

Imię ojca  

  

Imię matki  

  

Kraj  

  

Województwo  Powiat  

Gmina  

  

Ulica  Nr domu  Nr lokalu  

Miejscowość  

  

  

Poczta  Kod   Telefon  

  

ADRES DO KORESPONDENCJI – jeśli jest inny niż adres zamieszkania/siedziby 

Kraj  

  

Województwo  Powiat  

Gmina  

  

Ulica  Nr domu  Nr lokalu  

Miejscowość  

  

Poczta  Kod   

 

 

 

 E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE  

  
Miejscowość  

  

  

Ulica  Nr domu  Nr lokalu  

Numer ewidencyjny działki  

 

OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU  BIOODPADÓW 

 

□ posiadam kompostownik przydomowy i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne  

 

F. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 

F.1. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w pkt. E zamieszkuje (liczba 

osób):  

  

..……..… 

F.2. Podstawa zwolnienia* w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

(Art. 6k ust. 4 i 4a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  

na terenie gminy)  

□   nie dotyczy   

□    kryterium socjalne  

□   Karta Dużej Rodziny  

□  kompostownik 



 

F.3. Wysokość opłaty miesięcznej (razem z zastosowaniem ulg i  zwolnień) 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości wskazanej  

w pkt. E wynosi: (kwota stanowi iloczyn liczby mieszkańców wskazanych 

w części  F.2. oraz stawki opłaty)  liczba osób x stawka opłaty – ulga 

 

Właściciele korzystający ze zwolnienia z części opłaty stosują do obliczenia odpowiedni 

procent stawki opłaty wynikający z uchwały Rady Gminy  

UWAGA! - Deklarację należy złożyć w formie papierowej w Urzędzie Gminy Michałowice, 

wysłać pocztą lub w formie elektronicznej przy pomocy portalu wrotamazowsza.pl 

(Dokument elektroniczny należy opatrzyć właściwym podpisem elektronicznym zgodnym w 

wymienionej ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 z późń. zm.) tj. „podpisem 

kwalifikowanym” lub „profilem zaufanym” platformy ePUAP) 

 

 

..……..…………. 

(kwota miesięczna po  

przeliczeniu osób * stawki) 

 

- 

..……..…………. 

(kwota miesięcznej ulgi) 

 

 

= 

….………… zł 

(kwota miesięcznej opłaty  

za odpady komunalne) 

 

 

G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ    

  

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.  

  

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

                    (miejscowość i data)                                                                                (czytelny podpis)                                                        

  

                                                                                                               

H. ADNOTACJE ORGANU  

  

* Na potwierdzenie prawa do zwolnienia z opłaty, należy dołączyć do składanej deklaracji stosowne oświadczenie 

stanowiące dokument potwierdzający wysokość dochodu lub kserokopię Karty Dużej Rodziny. 

  
Pouczenie: 

W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub wpłata   

w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami  

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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, zwane dalej RODO) informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Wójt Gminy Michałowice Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice. 

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu 

Gminy, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych 

Osobowych za pośrednictwem adresu email: e-mail daneosobowe@michalowice.pl 

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. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 

przepisów prawa. 

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

okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. 

6. W związku z przetwarzaniem przysługuje prawo: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych w określonych prawem 

okolicznościach, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

7. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. 

8. Dane zawarte w deklaracji (w szczególności ilość osób zamieszkujących posesję i zgłoszone ulgi ) będą weryfikowane. 

9. Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację. Osoby posiadające więcej niż jedną nieruchomość, deklarację składają 

oddzielnie dla każdej posiadanej nieruchomości.  

http://www.wrotamazowsza.pl/pl/__rpeUrzad0x2eUrzad-WKUPPortlet!173@752_action/showOS/__rpeUrzad0x2eUrzad-WKUPPortlet!173@752_catId/109/__rpeUrzad0x2eUrzad-WKUPPortlet!173@752_id/1659?

