
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/201/2020 

Rady Gminy Mstów  

z dnia 30 listopada 2020 r. 
 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI Z NIERUCHOMOŚCI W GMINIE MSTÓW, NA KTÓRYCH 

ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY 
 

Podstawa prawna: ustawa z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t. j. Dz.U. z 

2020, poz.1439) 

Składający: właściciel nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy 

Miejsce składania: Urząd Gminy Mstów, ul. Gminna 14, 42-244 Mstów lub drogą elektroniczną 

Pierwszy termin składania:14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub 

powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 

 
A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację: 
WÓJT GMINY MSTÓW 
UL. GMINNA 14 
42-244 MSTÓW 

 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

1. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku „x”) 
 

□  pierwsza deklaracja1 obowiązująca od ...............................................................(dzień-miesiąc-rok) 

□  zmiana deklaracji2 od dnia .................................................................................(dzień-miesiąc-rok) 

□  korekta3 poprzedniej deklaracji od .....................................................................(dzień-miesiąc-rok) 

□  wygaśnięcie obowiązku ......................................................................................(dzień-miesiąc-rok) 

 
 

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ 
2.  Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku „x”) 

□  Właściciel 

□  Współwłaściciel 

□  Użytkownik wieczysty 

□  Najemca, dzierżawca, lokator 

□  Spółdzielnia mieszkaniowa lub wspólnota mieszkaniowa 

□  Inny podmiot władający nieruchomością 
 

 

D. DANE IDENTYFIKACYJNE 
D.1. Osoba fizyczna 

3. Imię i Nazwisko 

4. PESEL 

5. Telefon* (informacja nieobowiązkowa) 



6. Adres e-mail* (informacja nieobowiązkowa) 

 

D.2 Osoba prawna 

3. Nazwa: 

4. Identyfikator NIP 

5. Identyfikator REGON 

6. Telefon* (informacja nieobowiązkowa) 

7. Adres e-mail* (informacja nieobowiązkowa) 

 
Adres zamieszkania/ Adres siedziby 

8. Kraj 9. Województwo 10. Powiat 

11. Gmina 12. Ulica 13. Nr domu 14. Nr lokalu 

15. Miejscowość 16. Kod pocztowy 17. Poczta 

 
Adres do korespondencji (wypełnia się w przypadku, gdy jest inny niż adres zamieszkania/adres 

siedziby) 
18. Kraj 19. Województwo 20. Powiat 

21. Gmina 22. Ulica 23. Nr domu 24. Nr lokalu 

25. Miejscowość 26. Kod pocztowy 27. Poczta 

 

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE  
28. Miejscowość 29. Ulica 30. Nr domu 31. Nr lokalu 

 

 

F. INFORMACJA DOTYCZĄCA POSIADANIAKOMPOSTOWNIKA PRZYDOMOWEGO I 

KOMPOSTOWANIA W NIM BIOODPADÓW (dotyczy nieruchomości zabudowanych 

budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi) 
32. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E posiadam kompostownik 

przydomowy i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne                         □ 

 

33. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E nie posiadam kompostownika 

przydomowego i nie kompostuję w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne        □ 
 



 

G. WYLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 

Stawka opłaty określona w uchwale Rady Gminy Mstów w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty 

34. 

 

 

zł/osobę/miesiąc 

Liczba osób zamieszkałych na nieruchomości wskazanej w części E 35. 

osób 

Miesięczna opłata (kwotę z poz. 34 należy pomnożyć przez liczbę 

osób wskazaną w poz. 35) 

36. 

zł/miesiąc 

Kwota zwolnienia z części opłaty dla właścicieli nieruchomości 

kompostujących bioodpady zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Mstów 

(kwota zwolnienia w związku z kompostowaniem bioodpadów, 

określona w Uchwale x liczba osób wskazana w poz.35) 

37. 

 

 

zł/miesiąc 

Miesięczna opłata po zwolnieniu(kwota z poz. 36 pomniejszona o 

kwotę z poz. 37) 

38. 

zł/miesiąc 

Kwartalna opłata (kwotę z poz. 38 należy pomnożyć przez 3 

miesiące) 

39. 

zł/kwartał 

 

H. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 
40. Data: 41. Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska) 

 

 

I. ADNOTACJE URZĘDOWE 
42. Uwagi 

 
 

43. Data (dzień-miesiąc-rok) 
 

 

44. Podpis i pieczęć 

 

 

POUCZENIE 

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j. Dz. U. z 2020r. 

poz. 1427 z późn. zm.). 

1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Mstów 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. 

2. 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.  

3. Właściciel nieruchomości ma możliwość złożenia deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 

miesięcy od dnia tego zdarzenia. 

4. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4 przez właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, 

użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i inne osoby posiadające nieruchomości w zarządzie 

lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.  



 

5. Niniejszą deklarację należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Mstów, ul. Gminna 14, 42-244 Mstów 

przesłać drogą pocztową na wskazany adres lub przesłać drogą elektroniczną. 

6. Pole z gwiazdką * nie jest wymagane. 

7. 1 Pole „pierwsza deklaracja” należy zaznaczyć znakiem X w przypadku gdy dany podmiot nie składał 

wcześniej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości 

zamieszkałej. Pierwszą deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od daty zamieszkania na danej 

nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. Należy 

również podać datę zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. 

8. 2 Pole „zmiana deklaracji” należy zaznaczyć znakiem X w przypadku zmiany danych będących podstawą 

ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zmianę deklaracji należy 

złożyć w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana lub do 6 

miesięcy od dnia śmierci mieszkańca danej nieruchomości. 

9. 3 Pole „korekta deklaracji” należy zaznaczyć znakiem X m.in. w przypadku błędu (np. oczywista omyłka 

pisarska, błąd rachunkowy) w złożonej już deklaracji. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

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), 

dalej RODO, informuję o tym, że: 

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

ul. Gminnej 14,  42-244 Mstów, tel. 34 3284-005; 

2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Mstów: email:inspektor@odocn.pl, nr tel. 

602762036, 

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających  

z przepisów prawa. 

4. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 1it .c RODO oraz obowiązujących przepisów prawa: 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja Podatkowa (t. j. Dz.U. z 2020 poz. 1325 ze zm.) 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości o porządku w gminach (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 

1439). 

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom w celu niezbędnym do  realizacji 

zadania.  

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Unię Europejską. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa oraz zgodnie z 

rozporządzeniem 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 (Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.). 

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. 

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, 

iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W przypadku nie podania 

danych osobowych nie będą mogły zostać zrealizowane obowiązki wynikające z podpisania Deklaracji o 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Niedopełnienie obowiązku ustawowego może 

skutkować odpowiedzialnością karno-skarbową. 

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

 

 


