
Załącznik nr 1 

Do uchwały nr XXIII/149/2020 
Rady Gminy Mietków z dnia 27.10.2020 

Nr deklaracji 

GO.3137.                 /20 
Nr płatnika  

S 

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 2020 r. poz. 1439), dalej zwana Ustawą, oraz ustawa z dnia 

29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1325) 

Podmiot zobowiązany do złożenia deklaracji: Właściciele nieruchomości, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki 

organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a 

także inne podmioty władające nieruchomością (art. 2 ust. 1 pkt. 4 Ustawy). 

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 (art. 2 ust. 3 Ustawy)   

Termin składania deklaracji: 14 dni od dnia zamieszkania na terenie danej nieruchomości pierwszego 

mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych (art. 6m 

ust. 1 Ustawy) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia 

wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub 

określonej w deklaracji ilości odpadów powstających na danej nieruchomości, 

właściciel 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. 

Miejsce składania deklaracji: Urząd Gminy Mietków, ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków 

Sposób składania deklaracji: Osobiście, listownie (data nadania przed upływem terminu składania deklaracji), za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej 

Organ właściwy do złożenia deklaracji: Wójt Gminy Mietków 

WYPEŁNIAĆ NALEŻY JASNE POLA DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, KOLOREM CZARNYM LUB 

NIEBIESKIM 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (należy zaznaczyć stawiając znak „X” w odpowiednim polu wraz z podaniem daty) 

 1.

 

pierwsza deklaracja (data powstania obowiązku ponoszenia opłaty) ____-____- _______(dzień-miesiąc-rok) 

 2.

 

nowa deklaracja ze względu na zmianę danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi ____-____- _______(dzień-miesiąc-rok) 

 3. korekta deklaracji (okres którego dotyczy korekta) od____-____- _______do ____-____- _______ (dzień-miesiąc-rok) 

 4. zmiana danych identyfikacyjnych____-____- _______(dzień-miesiąc-rok) 

 5. ustanie obowiązku uiszczania opłaty / zbycie nieruchomości w dniu  ____-____- _______(dzień-miesiąc-rok) 

B. DANE NIERUCHOMOŚCI KTÓREJ DOTYCZY DEKLARACJA 

B.1. RODZAJ NIERUCHOMOŚCI (należy zaznaczyć stawiając znak „X” w odpowiednim polu) 

 Nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy 

 Nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 

 Nieruchomość, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której 

nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 

 Nieruchomość, na której znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe 

 Nieruchomość zabudowana budynkiem wielolokalowym 

 Nieruchomość, na której przestali zamieszkiwać mieszkańcy lub przestały powstawać odpady komunalne 

B.2. ADRES NIERUCHOMOŚCI  

Ulica  Miejscowość  

Nr nieruchomości  Nr lokalu  

Obręb (wypełnić w przypadku braku numeru budynku)  

Nr nieruchomości w ewidencji gruntów (w przypadku braku nr budynku)  

C. DANE PODMIOTU ZOBOWIĄZANEGO DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI  



C.1. RODZAJ PODMIOTU ( należy zaznaczyć stawiając znak „X” w odpowiednim polu) 

 1. Osoba fizyczna   2. Osoba prawna 
 3. Inny podmiot 

……………………… 

C.2. TYTUŁ PRAWNY, FORMA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ 

 Właściciel nieruchomości 

 Użytkownik wieczysty nieruchomości 

 Osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie, użytkowaniu lub faktycznie nią władająca 

 Współwłaściciel nieruchomości 

  Zarządca nieruchomości (w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono 

odrębną własność lokali i został ustanowiony zarząd nieruchomością wspólną) 

 Inny, jaki …………………………… 

C.3. DANE IDENTYFIKACYJNE 
*dotyczy osób fizycznych (w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)                                                     ** dotyczy osób prawnych 

Nip**  Pesel* 
 

Regon** 
 

Data urodzenia* 
 

Nazwisko*/Nazwa 

pełna** 

 

 
Pierwsze imię*/Nazwa 

skrócona** 
 

Imię ojca*  
Adres poczty elektronicznej/nr telefonu kontaktowego(podanie danych jest 

dobrowolne) 

Imię matki*  e-mail/nr tel.: 

C.4. ADRES ZAMIESZKANIA*/ADRES SIEDZIBY** 

Kraj  Powiat  

Gmina  Województwo  

Ulica  Nr domu  Nr lokalu  

Miejscowość  Poczta / Kod  

C.5. ADRES DO DORĘCZEŃ (wypełnić tylko w przypadku, gdy adres do doręczeń jest inny niż adres wskazany w części C.4.) 

Kraj  Powiat  

Gmina  Województwo  

Ulica  Nr domu  Nr lokalu  

Miejscowość  Poczta / Kod  

C.6. Imię i nazwisko, stanowisko osoby uprawnionej do 

reprezentowania podmiotu wraz z podstawą 

umocowania 

 

D. OBLICZENIE MIESIECZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

D.1. NIERUCHOMOŚĆ ZAMIESZKAŁA LUB NIERUCHOMOŚĆ W CZĘŚCI ZAMIESZKAŁA 

Deklaruję następującą ilość osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w polu B  

Wyliczenie miesięcznej opłaty bez przysługującej ulgi 

Miesięczna stawka opłaty podstawowej  

 

Ilość osób zamieszkujących 

nieruchomość 

 

 

Wysokość opłaty 

 x  =  

Wyliczenie miesięcznej opłaty z przysługującą ulgą za posiadanie kompostownika 

Oświadczam, że posiadam przydomowy kompostownik i chcę skorzystać z przysługującej 

ulgi (zaznaczyć w przypadku posiadania kompostownika)  
  

Miesięczna stawka opłaty pomniejszona o 

przysługującą ulgę 

 

 

Ilość osób zamieszkujących 

nieruchomość 

 

 

Wysokość opłaty 

 x  =  



D.2. NIERUCHOMOŚĆ NIEZAMIESZKAŁA 

Dane dotyczące liczby i rodzaju urządzeń, w których gromadzone są odpady komunalne w części nieruchomości niezamieszkałej 

Rodzaj urządzenia Ilość  Stawka opłaty za 

pojemnik lub 

worek 

 Razem 

Pojemnik  120 l  X  =  

Pojemnik  240 l  X  =  

Pojemnik  1100 l  X  =  

Pojemnik 7000 l  X  =  

Worek 120 l  X  =  

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy, a 

na terenie której powstają odpady komunalne 

Miesięczna wysokość opłaty (suma pozycji Razem wskazanych 

w części D.2.) 

 

 

 

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla części nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy 

oraz dla części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a na terenie której powstają odpady komunalne 

Miesięczna wysokość opłaty (suma opłat wskazanych w części 

D.1. oraz D.2.) 

 

 

 

D.3. NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ DOMEK LETNISKOWY LUB INNA NIERUCHOMOŚĆ WYKORZYSTYWANA 

NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE 

Wysokość opłaty ryczałtowej za rok, (wskazać stawkę opłaty przyjętą uchwałą Rady Gminy Mietków 

w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których 

znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe)  

Okres korzystania z nieruchomości (należy podać okresy w ciągu roku, w których właściciel korzysta 

z nieruchomości w celach rekreacyjno-wypoczynkowych. Długość okresu korzystania nie wpływa na wysokość 

opłaty ryczałtowej). 

 

 

Pouczenie 

 

1.  Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r.  

O postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 ze zm.) 

2.  W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co 

do danych zawartych w deklaracji, zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r., 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 powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze. 

 

 

E. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJACEGO DEKLARACJĘ 

Czytelnie Imię i Nazwisko 

F. Uwagi organu 

 

 

 

G. Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym                                                                                                                Data i Podpis 

H. Objaśnienia: 

1.  

2. 1. Przez właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i 

osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. 

3. 2. Miejscem zamieszkiwania - jest nieruchomość, w której osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu, niezależnie od miejsca 

zameldowania 

4. 3. Zgodnie z wyborem metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłatę w przypadku nieruchomości 

zamieszkałych stanowić będzie iloczyn stawki opłaty wynikającej z uchwały rady Gminy Mietków oraz sumy mieszkańców 

zamieszkujących daną nieruchomość. 

5. 4. Zgodnie z wyborem metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłatę w przypadku nieruchomości na 

których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stanowić będzie iloczyn pojemników lub worków o określonej 

pojemności, przeznaczonych do zbierania odpadów oraz ustalonej stawki opłaty wynikającej z uchwały rady Gminy Mietków.  



 

 

 

Klauzula informacyjna 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 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) informuję, że: 

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Mietków; adres siedziby: ul. Kolejowej 35, 55-081 Mietków, tel. (071) 31681 13. 

2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail: iod@mietkow.pl  

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizacji usługi odbioru odpadów komunalnych. 

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa, tj. art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO w zw. z ustawą z dnia 13września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.), ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 

2018 poz. 800 ze zm.). 

5.Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty realizujące na rzecz Gminy Mietków usługę w zakresie odbierania odpadów komunalnych, 
podmioty świadczące usługi pocztowe, bankowe na rzecz jednostki, podmioty z którymi zawarto umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych 

oraz inne organy i instytucje upoważnione na podstawie przepisów prawa. 

6.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej  

7.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa 

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. 

8.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli 

przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

9.W przypadku gdy uzna Pan/Pani iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa. 

10.Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie określonym ustawą o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach, w 

pozostałym zakresie jest zaś dobrowolne. 

6. 11.Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 


