
 
 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/148/2020 

 Rady Gminy Miedźna 
 z dnia  9 marca 2020 r.  

DEKLARACJA  
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości na maszynie, komputerowo lub ręcznie, dużymi drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem 

Podstawa prawna Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019r. 
poz. 2010) 

Składający Deklaracja przeznaczona jest dla właścicieli nieruchomości, przez których rozumie się także 
współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, jednostki organizacyjne i osoby posiadające 
nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu oraz inne podmioty władające nieruchomością 
zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy 

Termin składania W terminie do 10 – tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. 
W ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca 

Miejsce składania Urząd Gminy Miedźna, ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna 

Nazwa i adres siedziby organu Wójt Gminy Miedźna, ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

A.1. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 □Pierwsza 
deklaracja * 
 

                       □ Nowa deklaracja **                                     □ Korekta deklaracji *** 
 

A.2. DATA POWSTANIA OBOWIĄZKU ZŁOŻENIA DEKLARACJI/WYSTĄPIENIA ZMIANY DANYCH 

 ……. - …….. - ……….  r.           
     dzień-miesiąc-rok                                                                           

B.  DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

B.1    DANE IDENTYFIKACYJNE 

 Składający (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

□ Osoba fizyczna              □ Osoba prawna                  □ Jednostka organizacyjna nieposiadająca       
                                                                                                              osobowości prawnej 

Tytuł prawny do nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

□ Właściciel                                  □ Współużytkownik wieczysty              □ Spółdzielnia / Wspólnota Mieszkaniowa  

□ Współwłaściciel                         □ Posiadacz samoistny                           □ Inny podmiot ……………………….  

□ Użytkownik wieczysty              □ Posiadacz zależny ( dzierżawca) 

Nazwisko i imię/ Pełna nazwa 

 

PESEL REGON (nie dot. osób fizycznych) NIP (nie dot. osób fizycznych) 

 
 

  

B.2    ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY ORAZ DANE KONTAKTOWE 

 Kraj Województwo 
 
 

Powiat 

Gmina Miejscowość 
 
 

Ulica Nr domu/lokalu 

Poczta Kod pocztowy 
 

Telefon (nieobowiązkowe) 
 

Adres e-mail (nieobowiązkowe) 



B.3. DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁMAŁŻONKA ( należy wypełnić gdy nieruchomość stanowi małżeńską    
wspólność ustawową lub współmałżonek jest współwłaścicielem ) 

 Nazwisko i imię  

 
 
 

PESEL  

 
 

B.4. ADRES ZAMIESZKANIA WSPÓŁMAŁŻONKA ( wypełnić jeżeli dane różnią się od danych z części B.2.) 

 Kraj Województwo 
 
 

Powiat 

Gmina 
 
 

Miejscowość Ulica Nr domu/lokalu 

Poczta Kod pocztowy 
 
 

Telefon (nieobowiązkowe) Adres e-mail (nieobowiązkowe) 

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

 Miejscowość Ulica Nr 
domu/lokalu 

   

1.Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części  C niniejszej deklaracji zamieszkuje   …………  osób/y. 
(należy podać liczbę mieszkańców nieruchomości, w tym również ilość osób zamieszkałych na terenie wspólnot mieszkaniowych) 
 2.Informuję, że posiadam kompostownik przydomowy i  kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne 

               □     TAK 

                          □    NIE 

D. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  
 

D.1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

1 Stawka opłaty określona w uchwale Rady Gminy Miedźna w 
sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 

zł / osobę / miesiąc 

2 Liczba osób zamieszkujących nieruchomość 
(wskazana w części C. poz.1) 

 
osoba/y 

3 Wysokość miesięczna opłaty 
 (stawkę opłaty w poz.1 należy pomnożyć przez liczbę osób 

zamieszkujących w poz.2) 

 
                                                                      

zł 

4 Kwota przysługującego zwolnienia   
(iloczyn liczby mieszkańców w poz.2 i stawki zwolnienia z części opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w obowiązującej 
Uchwale Rady Gminy Miedźna) 

zł 

5. Wysokość opłaty po zwolnieniach 
(poz.3 pomniejszona o poz.4) 
 

zł 

D.2. Wysokość opłaty - razem 

6. Wysokość opłaty miesięcznej 
 (należy wpisać miesięczną opłatę tj. sumę z pozycji 3 lub z poz.5) 

 
zł 

 



E. PODPIS OSOBY/OSÓB SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 
 
 Oświadczam, iż dane w niniejszej deklaracji są zgodne z prawdą. 
 

  
____ - ____ - _______  r. 

dzień – miesiąc - rok 

 
………………………………… 

podpis 

 
____ - ____ - _______  r. 

dzień – miesiąc - rok 
………………………………… 

podpis 

F. ADNOTACJE ORGANU 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAŚNIENIA DOT. SPOSOBU WYPEŁNIANIA DEKLARACJI 
 

*  Pierwsza deklaracja – właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
do Wójta Gminy Miedźna w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. 
**  Nowa deklaracja – w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie do 10 – tego dnia miesiąca następującego po miesiącu,  
w którym nastąpiła zmiana 
 *** Korekta deklaracji - właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć deklarację do Wójta Gminy Miedźna w przypadku zmiany danych nie 
będących podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana nazwiska właściciela nieruchomości), a także 
w przypadku konieczności zmiany uprzednio złożonej deklaracji, wynikającej np. z błędów rachunkowych i oczywistych omyłek. 

 
POUCZENIE 

1.Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966r. o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019r., poz. 1438 z późn. zm.) w przypadku nie wpłacenia w ustalonych uchwałą Rady Gminy terminach 
kwoty należnej opłaty lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości. 
 
2. W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację, o której mowa w art. 6m ust. 1b pkt 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r.   
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nie posiada kompostownika przydomowego lub nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady 
komunalne w kompostowniku przydomowym, lub uniemożliwia wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, lub upoważnionej przez niego osobie 
dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji, o której mowa w art.6m ust. 1b pkt 7, ze stanem faktycznym - wójt, 
burmistrz lub prezydent miasta stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia, o którym mowa w ust. 4a tejże ustawy. Utrata prawa do 
zwolnienia, o którym mowa w ust. 4a, następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek. 
Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 4a, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja  
o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna, i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi.  
 
3. Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnio-
nych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji właściwy organ 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. 
 
4.Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, Wójt określa, w drodze decyzji 
wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące dla nieruchomości, na której zamieszkują miesz-
kańcy   
 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

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) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informuje się , że:  
1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy Miedźna danych osobowych klientów jest Wójt Gminy Miedźna. Adres Urzędu 
Gminy Miedźna: ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna, tel. 32 211 61 60.  
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna, tel. 32 211 61 60 wew. 26, adres e-mail: 
iod@miedzna.pl. 
3. Dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Referat Podatków i Opłat czynności i zadań wynikających                         
z przepisów prawa, określonych w :  
- ustawie z dnia 13 września 1996 r. o czystości i porządku w gminach, 
- ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, 
- ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, 
  oraz innych ustawach, przepisach wykonawczych i regulacjach. 



4. Pozyskane  dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. Administrator nie zamierza 
przekazywać danych odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
 
5. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych - kategorii archiwalnej dokumentacji, 
określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin  i związków międzygminnych – nie dłużej niż 10 lat. Dane w systemie 
informatycznym będą przetwarzane przez okres niezbędny dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania systemów informatycznych.  
 
6. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do swoich danych osobowych, możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub 
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,  wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych). 
 
7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w celu podejmowania zautomatyzowanej decyzji  i nie będą przetwarzane w celu profilowania. 
 
8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie (informowanie podatników i zobowiązanych telefonicznie, e-mail, 

wiadomością sms o upływie terminu płatności w podatkach), przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych                        
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 
9. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie jest obowiązkowe. W niektórych sprawach 
podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności 
podawania danych osobowych  zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani. 
 

 


