
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚI NA KTÓREJ ZAMIESZKUJA MIESZKAŃCY  

Podstawa prawna  Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1289 z późn. zm.) 

Termin składania 

deklaracji 

W terminie: 

- 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub  

- 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości 

należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

Miejsce złożenia 

deklaracji  

Urząd Gminy Młodzieszyn, ul. Wyszogrodzka 25, 96-512 Młodzieszyn 

Organ właściwy 

do złożenia 

deklaracji 

 

Wójt Gminy Młodzieszyn, ul. Wyszogrodzka 25, 96-512 Młodzieszyn 

A. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIAZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

      (proszę zaznaczyć stawiając „X” w odpowiednim polu) 

□ Deklaracja składana po raz pierwszy w związku z powstaniem obowiązku uiszczania opłaty  

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

□ Deklaracja składana w związku ze zmianą danych będących podstawą ustalenia jej wysokości  

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

□ Wygaśniecie obowiązku uiszczenia opłaty ………………………………………………………………... 

 

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (proszę zaznaczyć stawiając znak „X” w odpowiednim polu) 

□ Właściciel 

□ Współwłaściciel 

□ Użytkownik wieczysty  

□ Jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu 

□ Inny podmiot władający nieruchomością 

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Imię i 

nazwisko lub 

pełna nazwa 

 

PESEL lub 

REGON 

 

 

 



D. ADRES ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBY 

Gmina   Miejscowość   

Ulica                                                                          Nr domu  Nr lokalu  

Kod pocztowy   Poczta  

Nr telefonu  Adres e-mail  

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

Gmina   Miejscowość  

Ulica  Nr domu  Nr lokalu  

Kod pocztowy   Poczta  

F. OŚWIADCZAM, ŻE  ODPADY KOMUNALNE Z NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ W PKT. E 

BĘDĄ ZBIERANE I ODBIERANE W SPOSÓB (proszę zaznaczyć stawiając znak „X” w odpowiednim 

polu):  

□ SELEKTYWNY 

□ NIESELEKTYWNY 

G. OBLICZNIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI 

Liczba osób zamieszkujących na nieruchomości wskazanej w pkt E  

 

 

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami powstałymi na 

nieruchomości wskazanej w pkt E 

 

 

(kwotę stawki od osoby za 

miesiąc należy pomnożyć 

przez liczbę mieszkańców) 

H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 

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

              (miejscowość i data)                                                                                (czytelny podpis) 

I. Pouczenie: 

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego na podstawie art. 3a ustawy z dnia 17 

czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1201 z późn. zm.). 

 Objaśnienia: 

1. Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację. 

2. Stawkę opłaty należy wybrać odpowiednio od wyboru sposobu zbierania i odbierania odpadów komunalnych. 

3. Miesięczną stawkę opłaty za gospodarowaniu odpadami komunalnymi reguluje odrębna uchwała Rady  Gminy 

Młodzieszyn. 



Klauzula informacyjna 
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 27.04.2016 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 119, s. 1) – dalej RODO − 
informujemy, że:  
I. Administrator danych osobowych 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Młodzieszyn reprezentowana przez 
Wójta Gminy, z siedzibą w Młodzieszynie (96-512), ul. Wyszogrodzka 25.. 
II. Inspektor Ochrony Danych 
Może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych 
Osobowych, za pośrednictwem poczty elektronicznej adres e-mail: iodo@spotcase.pl z 
dopiskiem „Gmina Młodzieszyn” lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.  
III. Cele i podstawy przetwarzania 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze, w tym ewidencji deklaracji, poboru, zwrotu i egzekucji opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, ulg w spłacie opłaty, zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.z 2017r.poz 1289), 
ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1201), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z 
późn. zm.)- podstawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
IV. Okres przechowywania danych  
Okres przetwarzania Pani/Pana danych, zależy od celu, w jakim dane zostały zebrane oraz od 
obowiązujących przepisów prawa, w szczególności okresy przetwarzana danych określa 
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 
zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.). 
V. Odbiorcy danych 
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom uprawnionym na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa. 
Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp inne podmioty, które na podstawie stosownych 
umów przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora np. firmy prawnicze, 
współpracujące i doradcze. 
VI. Prawa osób, których dane dotyczą: 
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści Państwa danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 
sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych. 
VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych gromadzonych w dokumentacji jest wymogiem 
ustawowym.  
VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 
W oparciu o Pani/Pana dane osobowe administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana 
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 
 
 
 

………………………………..…………………………    
(podpis składającego deklarację) 

 


