
 

 

 

 

 

 
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DRUKOWANYMI 

LITERAMI, NIEBIESKIM LUB CZARNYM KOLOREM    

 

 

DEKLARACJA 

 O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 
 

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

( t.j Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) 

Składający: Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli 

nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Mielec 

Termin składania 

deklaracji: 

a) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub 

powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 

b) kolejną w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła 

zmiana, w przypadku zmiany danych będących podstawa ustalenia wysokości należnej 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

 

Miejsce składania: 

URZĄD GMINY MIELEC, ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec 

Organ właściwy  

do złożenia deklaracji: WÓJT GMINY MIELEC 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 



 pierwsza deklaracja 



korekta deklaracji 



zmiana danych w deklaracji 

 

 

Data zaistnienia 

zmian………./………/……. 

B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat) 



właściciel  



współwłaściciel  



użytkownik, posiadacz 

nieruchomości,  



najemca, dzierżawca 



inny podmiot władający 

nieruchomością 

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 
     osoba fizyczna 

 

 osoba prawna          

 

jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 

 Imię 

 
Nazwisko/Nazwa podmiotu 

 

                        
Pesel NIP 

D.ADRES SIEDZIBY/ ADRES ZAMIESZKANIA 

Kraj            Województwo Powiat 

Miejscowość Kod Pocztowy Poczta 



Gmina Ulica Nr. domu Nr. lokalu 

Tel. E-mail 

PEŁNA NAZWA PODMIOTU (w przypadku nieruchomości niezamieszkałej) 

.................................................................................................................................................................................................. 

Regon .........................................................                   /                 NIP ..................... .......................................................... 

E. ADRES SIEDZIBY 

Kraj 

 
Województwo 

 
 Powiat 

 

Gmina 

 
Ulica 

 
 Nr domu 

 

 Nr lokalu 

 

Miejscowość 

 
 Kod pocztowy  

 
Poczta 

 

Tel. E-mail 

F. ADRES NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY 

Gmina Miejscowość Nr domu/nr 

lokalu 

 Kod pocztowy  Poczta 

G. ADRES NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY 

Gmina Miejscowość   Nr domu/nr 

lokalu 

 Kod pocztowy  Poczta 

 

H. DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY 

Oświadczam, że: Liczba osób zamieszkałych 

na nieruchomości 

 

Miesięczna stawka opłaty za 

osobę (Stawka opłaty ustalona w 

uchwale Rady Gminy Mielec w 
sprawie wyboru metody opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki 
tej opłaty). 

Wysokość miesięcznej opłaty 

 

posiadam 

kompostownik i 

kompostuję 

bioodpady (dotyczy 

tylko właścicieli 

nieruchomości 

zabudowanych 

budynkami 

mieszkalnymi 

jednorodzinnymi) 

1. 

…………………………………. 

2.  

………………………………zł 

3. 

 
…………………………………………zł 

(iloczyn  poz.1x poz.2) 

 

nie posiadam 

kompostownika i 

nie kompostuję 

bioodpadów 

 

4. 

 
………………………………….. 

5.   

 
……………….......................zł 

6. 

 
……………………………………….zł 

(iloczyn poz.4x poz.5) 

 

7.Kwota opłaty z poz.3 lub poz.6 słownie …………………………………………………………………………………. 

  



I. DOTYCZY TYLKO WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH  

8. Wybór pojemnika do gromadzenia odpadów komunalnych (zaznaczyć właściwy kwadrat(y)) 

60 dm3 120 dm3 240 dm3 1100 dm3 6000 dm3

Stawka opłaty ustalona w uchwale Rady Gminy Mielec w 

sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o 

określonej pojemności z odpadami komunalnymi 

9. 

……………………/………………………………. 
(stawka opłaty) 

 

Ilość pojemników wskazanych w poz. 8 10. 

……………………/…………………………….…. 

Miesięczna kwota opłaty  

(stanowi iloczyn poz. 9 x poz. 10) 
11……………………/…………………………….. 

(kwota opłaty w zł) 

 

Kwota opłaty  słownie zł: ……………………………………………………………………………………………….. 

 

Stawka opłaty ustalona w uchwale Rady Gminy Mielec w 

sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o 

określonej pojemności z odpadami komunalnymi 

12. 

…………………………………………………….. 
(stawka opłaty) 

 

Ilość worków na odpady zbierane i odbierane selektywnie 

(miesięcznie) 

 

13…………/……………/………………/…………… 

    (niebieski))           (żółty)                     (zielony)               (brązowy) 

 

łączna ilość worków w szt.……………………… 

Miesięczna kwota opłaty  

(stanowi iloczyn poz. 12 x poz. 13) 

 

14………………………………………………….. 
(kwota opłaty w zł) 

 Kwota opłaty  słownie zł: ……………………………………………………………………………………………….. 

Wysokość  opłaty wynosi: 

(suma kwot poz.11 x poz.14) 

 
15. 

…………………………………………………………… 

(kwota opłaty słownie zł) 

 

Kwota opłaty  słownie zł: ……………………………………………………………………………………………….. 

 

J. DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI, KTÓRA W CZĘŚCI STANOWI NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ 

ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY (DZIAŁ H) ORAZ W CZĘŚCI, NA  KTÓREJ  NIE ZAMIESZKUJĄ 

MIESZKAŃCY A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE (DZIAŁ I) 

Wysokość  opłaty wynosi: 

(suma kwot: poz .7 + poz.15) 

16. 

……………………………………………………………… 

(kwota opłaty słownie zł) 
 

K. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 

SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 

 

............................................................................................ 

(miejscowość i data) 

 

 

.............................................................................................. 

(czytelny podpis) 

 

 

 



Ł. ADNOTACJE ORGANU 

 

 
Pouczenie: 

1. W przypadku niewpłacenia wymaganej kwoty opłaty za odpady komunalne lub wpłacenie jej w niepełnej 

wysokości niniejsza deklaracja będzie podstawą do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( tj Dz.U. z 2019 r. poz. 1579 ze 

zm.).  

2. W przypadku nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo 

uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy Mielec określa, w drodze decyzji 

wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla 

wybranej przez Rade Gminy Mielec metody. 

3. Sposób zbierania odpadów komunalnych będzie podlegał kontroli. W przypadku stwierdzenia nie wywiązywania się  

z obowiązku selektywnego zbierania odpadów, Wójt Gminy Mielec naliczy w drodze decyzji podwyższoną opłatę 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z uchwałą Rady Gminy Mielec w sprawie wyboru metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty 

za pojemnik lub worek o określonej pojemności. 

4. W przypadku dokonania zmiany danych w deklaracji przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 

5. Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny za wyjątkiem: 

- śmierci mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia, 

 
  

Objaśnienia: 

1.Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację. 

2.W przypadku gdy deklaracje wypełnia inna osoba niż właściciel, użytkownik wieczysty, zarządca lub użytkownik lub 

inny podmiot władający nieruchomością należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie pełnomocnictwa 

do składania oświadczeń w imieniu zobowiązanego do złożenia deklaracji. 

3.W sytuacji gdzie nieruchomości, które spełniają warunki F i G stosuje się zasadę sumowania należności opłat 

określonych w części H oraz I zgodnie z art. 6j ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

 4.W przypadku wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych należy dołączyć załącznik, w którym do każdego budynku             

przyporządkowana zostanie odpowiednia ilość osób zamieszkałych na nieruchomości (w tabeli należy umieścić   

następujące elementy: liczbę porządkową, adres nieruchomości i liczbę osób zamieszkałych na nieruchomości) 

5.Wysokość stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi określona  jest uchwałą Rady Gminy Mielec w 

sprawie: określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki  tej opłaty 

i ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności, dostępną na stronie internetowej 

www.gmina.mielec.pl oraz w Urzędzie Gminy w Mielcu. 

 

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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i ustawy o ochronie danych 

osobowych z dnia 10 maja 2018 r., Urząd Gminy Mielec informuje: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Mielec z siedzibą w Urzędzie Gminy Mielec ul. 

Głowackiego 5, 39-300 Mielec.  

2. Wójt Gminy Mielec wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt z Inspektorem jest możliwy pod adresem  

e-mail: iod@ug.mielec.pl. 

http://www.gmina.mielec.pl/


3. Dane osobowe tj.: nazwiska, imiona, dane adresowe, PESEL, NIP, nr telefonu, adres e-mail będą przetwarzane w 

celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z:  

– Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

– Uchwały Rady Gminy Mielec w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, 

– Uchwały Rady Gminy Mielec w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności. 

4. Dane osobowe będą wyłącznie przekazywane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa. 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

6. Dane osobowe będą gromadzone i przechowywane zgodnie z: 

– Rozporządzeniem 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,  

– Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie 

klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych 

i brakowania dokumentacji niearchiwalnej. 

7. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody 

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania jeżeli dane są przetwarzane na podstawie 

zgody niewynikającej z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa. 

8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 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.. 

9. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z wyżej wymienionych ustaw jest obligatoryjne, konsekwencją 

niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przyjęcia stosownej deklaracji. Podanie dodatkowych danych 

jest dobrowolne. Załączenie/przedłożenie stosownych wymaganych dokumentów do wniosku jest niezbędne do 

zweryfikowania informacji w celu przyjęcia deklaracji. 

10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w 

tym profilowaniu. 

11. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


