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DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 

Podstawa prawna:   Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z  2018, poz. 1454) 

Składający:         Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe oraz właścicieli 

nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 

Miejsce składania:     Wójt, Burmistrz, Prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości 

Termin składania:      W  ciągu 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej 

opłaty 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI  
 1.URZĄD MIASTA I GMINY 

 ul. MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 2     64-400 MIĘDZYCHÓD 

     

B. CEL ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 

 2. Rodzaj deklaracji   (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

   Deklaracja składana po raz pierwszy (data powstania  obowiązku ponoszenia opłaty …….   ..…… .………. ) 

       Zmiana danych zawartych w deklaracji : 

   Zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty 3) 

   Ustanie obowiązku uiszczania opłaty 4) 

   Deklaracja  korygująca 5) 

       Data zmiany danych zawartych w deklaracji …….   ..…… .………. 
 
 

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 3. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 

   właściciel, współwłaściciel                                                                                        posiadacz  

   użytkownik wieczysty                                                                                                najemca , dzierżawca     

    jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie            inny podmiot   
 

D. DANE WŁAŚCICIELA  NIERUCHOMOŚCI 

   D.1 DANE IDENTYFIKACYJNE 
 4. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

   osoba  fizyczna          osoba  prawna          jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej  

 5. Nazwisko 1)/ Nazwa pełna  2) 
 

 

 6. Imię pierwsze, imię drugie 1) 

 
 

 

 

7. Data urodzenia (dzień – miesiąc – rok)  1) 8. Imię ojca 1) 

 

9. Imię matki 1) 

 
 

   D.2  ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY 
 10.Kraj 

 

11. Województwo 12. Powiat 

 13. Gmina 
 

14. Ulica 15. Numer domu       16. Numer lokalu 

 17. Miejscowość 

 

18. Kod pocztowy 19. Poczta 20. Telefon 6) 

E.  ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTOREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
         Wypełniać jeśli adres nieruchomości inny niż podany  w punkcie D.2 
 

21. Gmina 
 

22. Ulica 23. Numer domu       24. Numer lokalu  

25. Nr ewidencyjny w rejestrze gruntów: 26. Miejscowość 

 

                                                                



 

 

Pouczenie 

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji ( tekst.jedn.Dz. U. z 2018 r., poz. 1314). 

Informacje: 

I. Termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  do dnia 30 marca danego roku, tj. z góry, z zastrzeżeniem punktu VI. 

II. Właściciel nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe oraz właściciel nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe jest obowiązany złożyć pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Burmistrza Międzychodu 
do dnia 15 sierpnia 2019 r. 

III. W przypadku zmiany danych mających wpływ na ustalenie wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na danej 

nieruchomości właściciel nieruchomości jest zobowiązany w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany złożyć nową deklarację. 
IV.W przypadku zmiany danych mających wpływ na ustalenie wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na danej 

nieruchomości opłatę uiszcza się  terminie 30 dni od dnia zdarzenia  tj. od daty w części B deklaracji. 

V. Sposób zbierania odpadów komunalnych  będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązywania się z  obowiązku selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych, właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę za odprowadzanie odpadów zmieszanych wraz z zaległymi odsetkami. 

Objaśnienia: 
1. Dotyczy podmiotu będącego osobą fizyczną. 
2. Dotyczy podmiotu niebędącego osobą fizyczną. 

3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. przystąpienie bądź 

odstąpienie od zbierania w sposób selektywny ). 
4. W przypadku zaprzestania powstawania odpadów np. na skutek czasowego opuszczenia nieruchomości, właściciel ma prawo do złożenia nowej 

deklaracji w celu zgłoszenia ustania obowiązku uiszczania opłaty; w przypadku powrotu do nieruchomości  jej właściciel jest obowiązany złożyć  

nową deklarację, w terminie 14 dni od daty powrotu i rozpoczęcia powstania odpadów, wypełniając wszystkie wymagane pola. Zaznaczając ten 
punkt nie wypełnia się części F deklaracji. 

5. Właściciel nieruchomości może złożyć deklarację korygującą w przypadku zmiany danych nie będących podstawą ustalenia należnej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana nazwiska, adresu zamieszkania), a także w przypadku konieczności zmiany uprzednio 
złożonej deklaracji wynikającej np. z zaniżenia lub zawyżenia opłaty, błędów rachunkowych i oczywistych pomyłek. 

6. Pole nieobowiązkowe. 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 

1) Burmistrz Gminy Międzychód informuje, iż: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie 64-400 Międzychód, ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 

którego kierownikiem jest Burmistrz Gminy Międzychód. 
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (Krzysztof Pukaczewski), z którym można kontaktować się pod adresem e-mail 

inspektor@miedzychod.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu włączenia Pani/Pana nieruchomości do sytemu gospodarowania odpadami komunalnymi, który jest 
organizowany przez Gminę zgodnie z art. 6c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.c RODO. 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą przeszkoleni i upoważnieni pracownicy do przetwarzania tych danych w zakresie wynikającym z zakresu 

obowiązków. 
5. Pani/Pana dane osobowe, których zakres zawiera adres będą przekazywane i udostępniane podmiotom realizującym na rzecz Gminy usługę w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji 

i zakresu działania archiwów zakładowych. 
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych, prawo wniesienia sprzeciwu; 

9. W przypadku gdy uzna Pan/Pani iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją 
niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie wykonania przez organ działań wymaganych ustawowo. 

 

F.   
 

 

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Liczba domków letniskowych lub 

innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe 
 

Stawka opłaty od jednego domku letniskowego lub innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 

Deklaruję do zapłaty za rok (zł) 

a x b lub a x c 

Oświadczam, iż odpady z 

nieruchomości będą odbierane w 

sposób selektywny 

Oświadczam, iż odpady z 

nieruchomości będą odbierane w 

sposób nieselektywny 

a b c 

 

d 

27. 176,00 zł 242,00 zł 28. 

 

Roczna kwota opłaty (kwota z pozycji 28) 

29. 

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS  PODMIOTU ZOBOWIĄZANEGO DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI        
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. 

 30. Data wypełnienia (dzień-miesiąc-rok)  31.Imię 32. Nazwisko 

 

33. Podpis  (pieczęć)  składającego deklarację 

 

H. ADNOTACJE ORGANU (wypełnia organ podatkowy) 

 34. Identyfikator 35.Uwagi organu 

 36. Data  (dzień – miesiąc - rok) 37. Podpis przyjmującego formularz 

 

 


