
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 162/XXI/2020                                                     

Rady Gminy Małkinia Górna                                                                                  

z dnia 11 marca 2020 r. 

 

POLA JASNE WYPEŁNIA  WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI,  KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE 

DRUKOWANYMI LITERAMI 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY                                                                                                                       

ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

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

w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.) 

Składający: Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Małkinia Górna 

Miejsce składania: Urząd Gminy w Małkini Górnej, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia 

Górna 

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

mieszkańca, do 10- tego dnia miesiąca następującego po miesiącu,w 

którym nastąpiła zmiana danych określonych w poprzednio złożonej 

deklaracji 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA DEKLARACJI 

 

WÓJT GMINY MAŁKINIA GÓRNA 

ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna 

 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

                                                                                                                                              
Pierwsza deklaracja                               Zmiana danych ¹                     Korekta deklaracji ² 

 

_____-_____-_________ data zaistnienia zmian 

 

C. FORMA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

 własność                         współwłasność                 zarząd               inne                  

                                                                                                                          (np. najemca, dzierżawca)   

 

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

     

 osoba fizyczna                    osoba prawna                    jednostka organizacyjna nieposiadająca  

                                                                                                  osobowości prawnej  

E. DANE IDENTYFIKACYJNE 

*dotyczy podmiotów nie będących osobami fizycznymi                 **dotyczy osób fizycznych 

Pełna nazwa*/imię i nazwisko** 

 

Data urodzenia** 

 

PESEL** Imię ojca** 

Imię matki** 

 

Telefon*/** NIP/REGON* 

Adres e-mail*/** 

 



F.  1. ADRES/SIEDZIBA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  

KRAJ 

 

WOJEWÓDZTWO POWIAT 

GMINA 

 

ULICA NR DOMU/LOKALU 

MIEJSCOWOŚĆ 

 

KOD POCZTOWY 

 ____-_______ 

POCZTA 

F. 2.  ADRES DO KORESPONDENCJI   (WYPEŁNIAMY JEŚLI INNY NIŻ W PUNKCIE 1) 

KRAJ 

 

WOJEWÓDZTWO POWIAT 

GMINA 

 

ULICA NR DOMU/LOKALU 

MIEJSCOWOŚĆ 

 

KOD POCZTOWY 

 ____-_______ 

POCZTA 

G. ADRES NIERUCHOMOŚCI, Z KTÓREJ BĘDĄ ODBIERANE ODPADY KOMUNALNE 

  

MIEJSCOWOŚĆ 

 

ULICA 

 

NR DOMU/LOKALU 

 

H. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
Oświadczam, że na terenie nieruchomości w części G 

niniejszej deklaracji zamieszkuje: 
1 

                      ………………….. osób 

H.1. WYLICZENIE MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI 
1.Stawka opłaty określona w uchwale Rady Gminy Małkinia 

Górna w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki 

za opłaty 

2 

 

                         …………………… zł od osoby 

2.Opłata miesięczna (stawka opłaty należy pomnożyć przez 

liczbę osób zamieszkujących nieruchomość) 

 3                       
                        …………………… zł  miesięcznie 

3.Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w 

części G niniejszej deklaracji będą zagospodarowane 

bioodpady w kompostowniku, a uzyskany kompost będę 

wykorzystywać na własne potrzeby na mojej posesji, co 

uprawnia mnie do zastosowania zwolnienia w wysokości 

określonej w uchwale Rady Gminy Małkinia Górna w sprawie 

wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki za opłaty 

 4  

KOMPOSTUJĘ  
   

 1.TAK                   2. NIE 

4. Wysokość należnego zwolnienia właścicieli nieruchomości 

zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w 

kompostowniku przydomowym : (liczba mieszkańców x 

stawka zwolnienia, którego wysokość została wskazana w 

uchwale Rady Gminy Małkinia Górna, należy podać kwotę 

złotych)  

5 

 

                            ………………………… zł 

 

Opłata miesięczna po zastosowaniu zwolnienia:  
 

6                 

                         ……………….. zł miesięcznie 

WYLICZENIE  KWARTALNEJ OPŁATY ZA GROMADZENIE ODPADÓW 

 

…………………………………x 3 (m-ce) =  ………………………………………………… 

(wysokość opłaty miesięcznej)                                     (wysokość opłaty kwartalnej) 

 

I. PODPIS SKŁADAJĄCEGO(YCH) DEKLARACJĘ 

 

 

…………………….. 

Data 

 

……………………………… 

Czytelny podpis 



Pouczenie 

W przypadku nie wpłacenia w określonych terminach kwoty wynikającej z deklaracji lub wpłaconej w jej 

niepełnej wysokości, 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 

2019 r., poz.1438 z późn. zm.).        

W przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej działalności gospodarczej opłatę 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w ramach opłaty dotyczącej nieruchomości, od 

właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.  

                                                                                                                                                                                                                                    

J. ADNOTACJE ORGANU 

 

 

 

 

Objaśnienia: 

¹ - dotyczy zmian deklaracji określonych w art.6m ust.2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (Dz. U. z 2019r., poz.2010 z  późn. zm.).                                                                                                                   

² - zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2019r. poz. 900) wraz 

z korektą deklaracji niezbędne jest złożenie pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty.                                                                                                                                                                                                                                                            

Pouczenie: 

1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a 

ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć Wójtowi Gminy Małkinia Górna 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.  

3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za  

gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową 

deklarację w terminie do 10- tego dnia miesiąca następującego po miesiącu , w którym nastąpiła 

zmiana. 

4. Przez właściciela nieruchomości rozumie się właścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki 

organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne 

podmioty władające nieruchomością. 

5. 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 właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta 

Gminy Małkinia Górna nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym 

nastąpiła zmiana.  

6. W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez cześć 

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.  

7. Wyliczenie miesięcznej opłaty dla nieruchomości stanowi iloczyn liczby mieszkańców 

zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

przypadającej na jednego mieszkańca minus kwota należnego zwolnienia.  

8. Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienie części z 

opłaty za  gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych 

budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady 

komunalne w kompostowniku przydomowym, reguluje odrębna uchwała Rady Gminy Małkinia 

Górna. 

9. W przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika składający deklarację 

zobowiązany jest dołączyć do deklaracji pisemne pełnomocnictwo.  



Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (zwanego dalej RODO), informuję iż:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Małkinia Górna z siedzibą przy 

ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, tel. 29/644 80 00 (sekretariat); e-mail: 

poczta@malkiniagorna.pl,  

2. Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawach 

ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iodo@malkiniagorna.pl lub pisemnie 

na adres siedziby Administratora wskazany powyżej. 

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prowadzenia systemu gospodarki odpadami 

komunalnymi polegającego na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zlokalizowanych na terenie Gminy Małkinia Górna, związanym ze złożeniem deklaracji o 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i 

e RODO, w związku z art. 6m ust. 1a i 1b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie 

przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi, w celu przekazywania 

korespondencji papierowej oraz podmiotom przetwarzającym: 

- spółce prawa handlowego, która odbiera odpady komunalne od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych na terenie Gminy Małkinia Górna, 

- podmiotowi, któremu powierzono dane w związku z asystą techniczną kompleksowego 

systemu obsługi nieczystości w Gminie Małkinia Górna, 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat zgodnie z postanowieniami 

Załącznika nr 3 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie 

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 

organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Ze względu na inne, szczególne 

przepisy prawa okres ten może ulec wydłużeniu. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony 

danych osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynikającym z  art. 

6m ust. 1a i 1b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO. 

10. Inne niezbędne informacje. 

Pani/Pana adres poczty elektronicznej lub numer telefonu (jeśli podano), może zostać 

wykorzystany do kontaktu w służbowych celach informacyjnych lub wyjaśniających.   


