
 

DEKLARACJA O  WYSOKOŚCI  OPŁATY  ZA  GOSPODAROWANIE  ODPADAMI 

KOMUNALNYMI - Załącznik Nr 1 do Uchwały 92/XIII/2019  Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30.12.2019 

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI 

LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

Podstawa 

prawna: 
Składający: 

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

 (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm).  
Formularz przeznaczony jest dla: właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, posiadaczy, 

współposiadaczy, jednostek organizacyjnych lub osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub 

innych podmiotów władających nieruchomością zamieszkałą. 

A.  MIEJSCE  SKŁADANIA  DEKLARACJI  

Urząd Gminy Mała Wieś, ul. Jana Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś 

B. ORGAN WŁAŚCIWY 

Wójt Gminy Mała Wieś 

C.  CEL  ZŁOŻENIA  DEKLARACJI 

1. Cel złożenia formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

    □ pierwsza deklaracja                                               □ zmiana danych zawartych w poprzedniej deklaracji 

D.  PODMIOT  SKŁADAJĄCY  DEKLARACJĘ 

2. □ właściciel nieruchomości                       □ współwłaściciel                       □ użytkownik wieczysty 

    □ jednostka organizacyjna posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu 

    □ inny podmiot władający nieruchomością 

E.  DANE  SKŁADAJĄCEGO  DEKLARACJĘ  
3. Nazwisko/Nazwa 
 

 

4. Pierwsze imię 
 

5. Numer PESEL/REGON 
 

 

6. Numer telefonu kontaktowego 
  

7. Miejsce zamieszkania 
 

 

8. Ulica 
 

9. Nr domu/nr lokalu 10. Kod pocztowy/ poczta 
 

F.  ADRES  NIERUCHOMOŚCI  DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA 
11. Miejscowość 
 

 

12. Ulica 

13.  Nr domu/nr lokalu 
 

14. Kod pocztowy/poczta  

G.  INFORMACJA  DOTYCZĄCA  PRZYDOMOWEGO  KOMPOSTOWNIKA 

 

 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości zabudowanej budynkami jednorodzinnymi wskazanej w 

części F, znajduje się kompostownik przydomowy, w którym kompostowane są bioodpady, 

stanowiące odpady komunalne: 

  

              tak                                        nie 

 

 

 



 

H.  WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE  ODPADAMI  KOMUNALNYMI 
 

15. Liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość   …………..             
 
16. Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi   ……………zł/ osobę 

 

17. Kwota zwolnienia w części z opłaty miesięcznie  od każdego mieszkańca z tytułu kompostowania bioodpadów w      

      kompostownikach  przydomowych: 1 zł/osobę 

                                           

 18. Wyliczenie opłaty 

miesięcznej 

 

………………  x  …………………  - ……………..                    = ………………………… 
Liczba mieszkańców        stawka opłaty     rekompensata za kompostownik                wysokość opłaty 
 

I.  PODPIS  OSÓB  SKŁADAJĄCYCH  DEKLARACJĘ 
19. Miejscowość i data 
 

20. Czytelny podpis składającego deklarację: 
 

 

J. ADNOTACJE  ORGANU 
21. Uwagi organu 
 

22. Data (dzień-miesiąc-rok) 23. Podpis przyjmującego formularz 

 

POUCZENIE 
 

1.Niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1438  

z późn. zm.). 

2.Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Mała Wieś, deklarację o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca. 

3. 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 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. 

4. Deklarację można złożyć: 

1. osobiście w formie papierowej w Urzędzie Gminy Mała Wieś, ul. Jana Kochanowskiego 1 09-460 Mała 

Wieś lub  

2. za pośrednictwem poczty na adres Urząd Gminy Mała Wieś, ul. Jana Kochanowskiego 1 09-460 Mała 

Wieś lub 

3. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej 

funkcjonującej w ramach ePUAP pod adresem: www.epuap.gov.pl (należy pobrać i wypełnić formularz 

deklaracji, następnie zrobić scan formularza i przesłać za pośrednictwem elektronicznej skrzynki 

podawczej funkcjonującej w ramach ePUAP). 

5. Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje za każdy miesiąc, w którym na 

danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec. Wyliczoną opłatę uiszcza się zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Małej 

Wsi w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 

indywidualny nr rachunku bankowego. 

KLAUZULA INFORMACYJNA   

Zgodnie z rozporządzeniem 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 („RODO”)(Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że: 

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Mała Wieś („Urząd”) z siedzibą w Małej Wsi przy ul. Jana 

http://www.epuap.gov.pl/


Kochanowskiego 1 

Informujemy, że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w 

jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem e-mail: 

mjeznach@malawies.pl  

Informujemy, że Urząd przetwarza Pani/Pana dane osobowe w szczególności w następujących celach: 

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu dopełnienia  ustawowych obowiązków Gminy Mała Wieś 

związanych z utrzymaniem czystości i porządku zgodnie z ustawą z dnia    13 września 1996r o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach 

- Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: 

 • ustawa z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z przepisów prawa. 

W związku z przetwarzaniem przez Urząd Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych powyżej dane te mogą 

być przekazywane do: Urzędów i innych podmiotów upoważnionych do odbioru Pani/Pana danych osobowych na 

podstawie odpowiednich przepisów prawa, podmiotów wykonujących w imieniu i na rzecz Urzędu pośrednictwo w 

czynnościach Urzędowych lub czynności faktyczne związane z czynnościami Urzędowymi lub innych podmiotów 

świadczących usługi w imieniu i/lub na rzecz Urzędu. ADO nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa 

trzeciego. 

W związku z przetwarzaniem przez Urząd Pani/Pana danych osobowych ma Pani/ Pan prawo dostępu do tych danych 

(art. 15 RODO)  prawo do żądania ich sprostowania (art. 16 RODO), ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 RODO). 

Ma Pani/Pan prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych bez względu na zgodność z prawem przetwarzania w 

przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie dodatkowych danych  osobowych nie wymaganych przez inne przepisy 

prawa, a zebrane wyłącznie na podstawie zgody. 

W celu skorzystania z praw opisanych powyżej może się Pan/Pani skontaktować za pomocą poczty 

elektronicznej, pisząc na adres Urzędu lub IOD. 

Informuję ponadto, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 

danych osobowych w Polsce, tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Urząd przez okres realizacji celów w zakresie, w którym Urząd te 

dane przetwarza lub przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed 

nimi oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. 

 

 

 

 


