
UCHWAŁA NR XLI/320/2021 
RADY GMINY MICHAŁOWICE 

z dnia 29 listopada 2021 r. 

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) oraz art. 6n 
ust. 1 i 2 w związku z art. 6m ust. 1a i 1b ustawy z dnia 13 września 1996 roku 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, 1648, 
2320), Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje: 

§ 1. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi mogą być składane przez właścicieli nieruchomości położonych na 
obszarze Gminy Michałowice w formie papierowej lub za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej. 

§ 2. Wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości w formie papierowej 
stanowią odpowiednio załączniki nr 1, nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Określa się następujące warunki i tryb składania deklaracji za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej: 
1) zawartość deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w postaci elektronicznej jest zgodna ze wzorem deklaracji 
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały; 

2) do definiowania układu informacji oraz powiązań między nimi w deklaracji, 
o której mowa pkt 1 stosuje się format danych XML; 

3) formularz deklaracji, o której mowa w pkt 1, udostępnia się na stronie 
internetowej Gminy, dostępnej pod adresem 
https://www.michalowice.malopolska.pl/gospodarka-odpadami oraz na 
platformie ePUAP; 

4) deklaracje w formie elektronicznej należy przesyłać za pośrednictwem 
platformy ePUAP http://www.epuap.gov.pl; 

5) deklaracje składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
wymagają opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 
23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania 
w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (Dz. U. UE 
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z 2014 r. Nr L.257, str. 73) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym 
ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2021 r. 
poz. 670 ze zm.). 

§ 4. W celu potwierdzenia danych zawartych w deklaracji, o której mowa w § 
2, a odnoszących się do Kart Dużej Rodziny, należy wraz z deklaracją przedłożyć 
kopię powołanych Kart Dużej Rodziny. 

§ 5. Traci moc uchwała nr XXIII/190/2020 Rady Gminy Michałowice dnia 
30 czerwca 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od 
1 stycznia 2022 roku. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Gminy Michałowice 

 
 

Daniel Gajoch 
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DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, 

  ZABUDOWANYCH BUDYNKAMI MIESZKALNYMI JEDNORODZINNYMI  
 
 

Podstawa 
prawna:  
 
 

 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (tekst  jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 888  z późniejszymi 
zmianami). 
 
 

Składający: Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, 
współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek 
organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub 
użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością. 

Miejsce 
składania:  

Urząd Gminy Michałowice, Plac Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 
Michałowice 

Termin 
składania 
Deklaracji         

Pierwsza  deklaracja – w  terminie  14  dni  od dnia zamieszkania na 
danej nieruchomości pierwszego mieszkańca 
Deklaracja zmieniająca - w terminie do 10 dnia miesiąca następującego 
po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą 
ustalenia wysokości należnej opłaty. 

 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 
 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć znakiem x właściwy 
kwadrat) 
 
          pierwsza deklaracja – powstanie obowiązku od dnia ………………………….. 
 
          korekta deklaracji 1         nowa deklaracja 2 – zmiana danych zawartych od dnia 
……………………….. 

  
B. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
Miejscowość 
 
 

Ulica 

Nr domu 
 
 

Nr lokalu Kod pocztowy Poczta 

 

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ 
 

         właściciel nieruchomości                           współwłaściciel                                       
użytkownik wieczysty 
 
         zarządca nieruchomości wspólnej              inny podmiot władający nieruchomością 
 
 
 
 

D. DANE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI 

*dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi 
**dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących osobami fizycznymi 
 

Składający (zaznaczyć właściwe pole) 
 
          osoba fizyczna           osoba prawna           jednostka organizacyjna nie 
posiadająca osobowości prawnej 
 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/320/2021
Rady Gminy Michałowice
z dnia 29 listopada 2021 r.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: A12915D6-8F17-4643-ABB9-AE6C020CE31C. Podpisany Strona 1



Nazwisko i imię* / pełna nazwa** 

Identyfikator  PESEL*/REGON** 
 

NIP** 
 

Data urodzenia (dzień – miesiąc – rok) * 

D.1. ADRES KORESPONDENCYJNY WŁAŚCICIELA (wypełnić jeśli jest inny niż adres 
wskazany pkt B) 

Kraj Województwo Powiat 

Gmina Miejscowość Ulica 

Nr domu Nr lokalu Kod pocztowy Poczta 

E-mail Telefon 

D.2. DANE POZOSTAŁYCH WŁAŚCICIELI / WSPÓŁWŁAŚCICIELI (jeśli dotyczy)  

Nazwisko i imię* / pełna nazwa** 
 
 
 
Identyfikator  PESEL*/REGON** NIP** 

Data urodzenia (dzień – miesiąc – rok) * 

D.3. ADRES KORESPONDENCYJNY POZOSTAŁYCH WŁAŚCICIELI / 
WSPÓŁWŁAŚCICIELI (wypełnić jeśli jest inny niż adres wskazany pkt B) 
Kraj 
 

Województwo 
 

Powiat 
 

Gmina 
 

Miejscowość Ulica 

Nr domu Nr lokalu Kod pocztowy Poczta 

E-mail Telefon 

E. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Liczba osób 
zamieszkujących  
na nieruchomości 
wskazanej w pkt B: 
 

 
 
X 
 

Stawka opłaty za 
gospodarowanie  
odpadami komunalnymi 
[zł/osoba]: 

36,00 zł 
 

 
 
= 
 

a. Wysokość opłaty w 
zł/m-c: 
 

E.1. ZWOLNIENIE W CZĘŚCI Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TYTUŁU POSIADANIA 
KOMPOSTOWNIEKA PRZYDOMOWEGO I KOMPOSTWOANIA W NIM BIOODPADÓW 
STANOWIĄCYCH ODPADY KOMUNALNE  
Oświadczenie właściciela nieruchomości o posiadaniu kompostownika: (zaznaczyć 

właściwe pole) 
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  Posiadam kompostownik              Nie posiadam kompostownika 

Należy wypełnić w przypadku zaznaczenia „Posiadam kompostownik" 
Liczba osób 
zamieszkujących  
na nieruchomości 
wskazanej w pkt B: 
 

 
 
X 

Stawka zwolnienia z opłaty 
za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 
[zł/osoba]: 

5,00 zł 
 

 
 
= 

b. Wysokość zwolnienia 
w zł/m-c: 

E.2. ZWOLNIENIE W CZĘŚCI Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI WŁASCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ 
RODZINY WIELODZIETNE, O KTÓRYCH MOWA W USTAWIE Z DNIA 5 GRUDNIA 
2014 R. O KARCIE DUŻEJ RODZINY (Należy dołączyć do składanej deklaracji 
kserokopię Kart Dużej Rodziny) 
Liczba osób 
zamieszkujących na 
nieruchomości wskazanej w 
pkt B posiadających Kartę 
Dużej Rodziny: 
 

 
 
X 

Stawka zwolnienia z opłaty 
za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 
[zł/osoba]: 

2,00 zł 

 
 
= 

c. Wysokość zwolnienia 
w zł/m-c: 

E.3. ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE  
ODPADAMI KOMUNALNYMI PO UWZGLĘNIENIU 
ZWOLNIEŃ 
(od kwoty z poz. a należy odjąć kwotę z poz. b oraz kwotę 
z poz. c): 
 
 

Wysokość opłaty w zł/m-
c 
 

 
Słownie 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
F. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW 

Nazwa załącznika Ilość egzemplarzy 

  

G. WYJAŚNIENIA – proszę podać gminę, w której została złożona deklaracja za osoby zameldowane na 
terenie nieruchomości lub przebywające w niej czasowo, a nie ujęte w części E (podstawa wygaśnięcia 
obowiązku ponoszenia opłaty lub inne informacje i wyjaśnienia) 
 
 
 
 
 
 
H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
 
 

 …………………..……………….. 
 czytelny podpis(pieczęć)składającego deklarację / osoby reprezentującej 

 
I. POUCZENIE 
Niniejsza  deklaracja  stanowi  podstawę  do  wystawienia  tytułu  wykonawczego,  zgodnie  
z  przepisami  ustawy  z dnia  17  czerwca  1966 r.  o postępowaniu egzekucyjnym w 
administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427 z późniejszymi zmianami). 
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J. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, 
ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY MICHAŁOWICE, OBJĘTYCH SYSTEMEM 
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Michałowice, z siedzibą w 
Urzędzie Gminy Michałowice, przy Placu Józefa Piłsudskiego 1 (32-091 Michałowice), zwany 
dalej Administratorem, 
2) z Administratorem można skontaktować się telefonicznie, pod numerem telefonu  12-
388-50-03 lub za pośrednictwem wiadomości e-mail, skierowanej na adres 
sekretariat@michalowice.malopolska.pl, 
3) przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, 
z którym możliwy jest kontakt poprzez adres e-mail iod@michalowice.malopolska.pl, 
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ustalenia wysokości i pobrania opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
5) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ustawa z dnia 13 września 
1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
- Ordynacja podatkowa, ustawa z dnia z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego oraz przepisy wykonawcze do wyżej wymienionych aktów prawnych, 
6) odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi prawnicze oraz 
informatyczne na podstawie umów zawartych z Administratorem, 
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do rozliczenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
8) podanie danych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy, 
9) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora: 
• dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 
10) osoba, której dane dotyczą, posiada również prawo do wniesienia skargi do organu 
nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że 
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych, 
11) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu 
decyzji, w tym profilowaniu. 
12) Administrator nie będzie przekazywał pozyskanych danych osobowych do państw 
trzecich. 
 
 
Objaśnienia 
1.Korekta deklaracji – w przypadku zmiany danych dotyczących właściciela lub nieruchomości, 
np. zmiana nazwiska, lub gdy w poprzednio złożonej deklaracji występują błędy (oczywista 
omyłka pisarska, błąd rachunkowy). 
2.Nowa deklaracja (zmieniająca) – w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia 
wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
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DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI, KTÓRA W CZĘŚCI STANOWI NIERUCHOMOŚĆ 
NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY A W CZĘŚCI NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ 
NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
 
 
 

Podstawa 
prawna:  
 
 

 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (tekst  jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 888  z późniejszymi 
zmianami). 
 
 

Składający:  Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, 
współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek 
organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub 
użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością. 

Miejsce 
składania:  

Urząd Gminy Michałowice, Plac Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 
Michałowice 

Termin 
składania 
Deklaracji         

Pierwsza  deklaracja – w  terminie  14  dni  od dnia zamieszkania na 
danej nieruchomości pierwszego mieszkańca 
Deklaracja zmieniająca - w terminie do 10 dnia miesiąca następującego 
po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą 
ustalenia wysokości należnej opłaty. 

 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 
 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć znakiem x właściwy 
kwadrat) 
 
          pierwsza deklaracja – powstanie obowiązku od dnia ………………………….. 
 
          korekta deklaracji 1         nowa deklaracja 2 – zmiana danych zawartych od dnia 
………………… 

  
B. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
Miejscowość 
 
 

Ulica 

Nr domu 
 
 

Nr lokalu Kod pocztowy Poczta 

 

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ 
 

        właściciel nieruchomości                           współwłaściciel                                 
   użytkownik wieczysty       zarządca nieruchomości wspólnej                    
        inny podmiot władający nieruchomością 
 
 
 
 

D. DANE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI 

*dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi  
**dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących osobami fizycznymi 
 

Składający (zaznaczyć właściwe pole) 
 
          osoba fizyczna           osoba prawna           jednostka organizacyjna nie 
posiadająca osobowości prawnej 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/320/2021
Rady Gminy Michałowice
z dnia 29 listopada 2021 r.
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Nazwisko i imię* / pełna nazwa** 

Identyfikator  PESEL*/REGON** 
 

NIP** 
 

Data urodzenia (dzień – miesiąc – rok) * 

D.1. ADRES KORESPONDENCYJNY WŁAŚCICIELA (wypełnić jeśli jest inny niż adres 
wskazany pkt B) 

Kraj Województwo Powiat 

Gmina Miejscowość Ulica 

Nr domu Nr lokalu Kod pocztowy Poczta 

E-mail Telefon 

D.2. DANE POZOSTAŁYCH WŁAŚCICIELI / WSPÓŁWŁAŚCICIELI (jeśli dotyczy)  

Nazwisko i imię* / pełna nazwa** 
 
 
 
Identyfikator  PESEL*/REGON** NIP** 

Data urodzenia (dzień – miesiąc – rok) * 

D.3. ADRES KORESPONDENCYJNY POZOSTAŁYCH WŁAŚCICIELI / 
WSPÓŁWŁAŚCICIELI (wypełnić jeśli jest inny niż adres wskazany pkt B) 
Kraj 
 

Województwo 
 

Powiat 
 

Gmina 
 

Miejscowość Ulica 

Nr domu Nr lokalu Kod pocztowy Poczta 

E-mail 
 

Telefon 
 

E. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA 
ZAMIESZKAŁEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI 
Liczba osób 
zamieszkujących  
na nieruchomości 
wskazanej w pkt B: 
 
 

 
 
X 
 

Stawka opłaty za 
gospodarowanie  
odpadami komunalnymi 
[zł/osoba]: 

36,00 zł 
 

 
 
= 
 

a. Wysokość opłaty w 
zł/m-c: 
 

E.1. ZWOLNIENIE W CZĘŚCI Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TYTUŁU POSIADANIA 
KOMPOSTOWNIEKA PRZYDOMOWEGO I KOMPOSTWOANIA W NIM BIOODPADÓW 
STANOWIĄCYCH ODPADY KOMUNALNE  
Oświadczenie właściciela nieruchomości o posiadaniu kompostownika: (zaznaczyć 

właściwe pole) 
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  Posiadam kompostownik              Nie posiadam kompostownika 

Należy wypełnić w przypadku zaznaczenia „Posiadam kompostownik" 
Liczba osób 
zamieszkujących  
na nieruchomości 
wskazanej w pkt B: 
 

 
 
X 

Stawka zwolnienia z opłaty 
za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 
[zł/osoba]: 

5,00 zł 
 

 
 
= 

b. Wysokość zwolnienia 
w zł/m-c: 

E.2. ZWOLNIENIE W CZĘŚCI Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI WŁASCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ 
RODZINY WIELODZIETNE, O KTÓRYCH MOWA W USTAWIE Z DNIA 5 GRUDNIA 
2014 R. O KARCIE DUŻEJ RODZINY (Należy dołączyć do składanej deklaracji 
kserokopię Kart Dużej Rodziny) 
Liczba osób 
zamieszkujących na 
nieruchomości wskazanej 
w pkt B posiadających 
Kartę Dużej Rodziny: 
 

 
 
X 

Stawka zwolnienia z opłaty 
za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 
[zł/osoba]: 

2,00 zł 

 
 
= 

c. Wysokość zwolnienia 
w zł/m-c: 

E.3. ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE  
ODPADAMI KOMUNALNYMI PO UWZGLĘNIENIU 
ZWOLNIEŃ 
(od kwoty z poz. a należy odjąć kwotę z poz. b oraz kwotę 
z poz. c): 
 

Wysokość opłaty w zł/m-
c 
 
 

 
Słownie 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
F. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA 
CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY A 
POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
Pojemność 
pojemników/ 
worków [l] 
 

Deklarowana 
liczba 
pojemników/ 
worków 
przeznaczonych 
do zbierania 
odpadów na 
terenie 
nieruchomości 
(szt.) 
 

Liczba 
odbiorów 
pojemnikó
w / 
worków w 
ciągu 
miesiąca 
wynikająca 
z 
częstotliwo
ści odbioru 
odpadów 
określonej 
na 
podstawie 
art. 6r 
ustawy o 
utrzymaniu 
czystości i 
porządku w 
gminach 

Stawka opłaty  
za 
pojemnik/wor
ek 

Opłata 
miesięczna 

[zł] 
 

= b x c x d 
 

a b c d e 
120L 

(niesegregowane 
 2,17 24,00 zł  
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odpady) 

240L 
(niesegregowane 

odpady) 

 2,17 48,00 zł  

1100L 
(niesegregowane 

odpady) 

 2,17 220,00 zł  

120L (bioodpady)  1,67 24,00 zł  

240L (bioodpady)  1,67 48,00 zł  

1100L (bioodpady)  1,67 220,00 zł  

WOREK 120L 
(metale i 
tworzywa 
sztuczne) 

 1,67 24,00 zł  

WOREK 120L 
(papier) 

 1,67 24,00 zł  

WOREK 80L 
(szkło) 

 1,67 16,00 zł  

SUMA do zapłaty za miesiąc:  

G. Łączna wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie  
odpadami  komunalnymi z części zamieszkałej i z części 
niezamieszkałej (suma opłaty wyliczonej w sekcjach E i F) 

 
 

H. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW 

Nazwa załącznika Ilość egzemplarzy 

  

I. WYJAŚNIENIA – proszę podać gminę, w której została złożona deklaracja za osoby zameldowane na 
terenie nieruchomości lub przebywające w niej czasowo, a nie ujęte w części E (podstawa wygaśnięcia 
obowiązku ponoszenia opłaty lub inne informacje i wyjaśnienia) 
 
 
 
 
 
 
J. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
 
 

 …………………..……………….. 
 czytelny podpis(pieczęć)składającego deklarację / osoby reprezentującej 

 
K. POUCZENIE 
Niniejsza  deklaracja  stanowi  podstawę  do  wystawienia  tytułu  wykonawczego,  zgodnie  
z  przepisami  ustawy  z dnia  17  czerwca  1966 r.  o postępowaniu egzekucyjnym w 
administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427 z późniejszymi zmianami). 
K. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, 
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ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY MICHAŁOWICE, OBJĘTYCH SYSTEMEM 
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Michałowice, z siedzibą w 
Urzędzie Gminy Michałowice, przy Placu Józefa Piłsudskiego 1 (32-091 Michałowice), zwany 
dalej Administratorem, 
2) z Administratorem można skontaktować się telefonicznie, pod numerem telefonu  12-
388-50-03 lub za pośrednictwem wiadomości e-mail, skierowanej na adres 
sekretariat@michalowice.malopolska.pl, 
3) przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, 
z którym możliwy jest kontakt poprzez adres e-mail iod@michalowice.malopolska.pl, 
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ustalenia wysokości i pobrania opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
5) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ustawa z dnia 13 września 
1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 
Ordynacja podatkowa, ustawa z dnia z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego oraz przepisy wykonawcze do wyżej wymienionych aktów prawnych, 
6) odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi prawnicze oraz 
informatyczne na podstawie umów zawartych z Administratorem, 
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do rozliczenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
8) podanie danych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy, 
9) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora: 
• dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia  
lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 
10) osoba, której dane dotyczą, posiada również prawo do wniesienia skargi do organu 
nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że 
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych, 
11) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu 
decyzji,w tym profilowaniu. 
12) Administrator nie będzie przekazywał pozyskanych danych osobowych do państw 
trzecich. 
 
 
Objaśnienia 
1.Korekta deklaracji – w przypadku zmiany danych dotyczących właściciela lub nieruchomości, 
np. zmiana nazwiska, lub gdy w poprzednio złożonej deklaracji występują błędy (oczywista 
omyłka pisarska, błąd rachunkowy). 
2.Nowa deklaracja (zmieniająca) – w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia 
wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: A12915D6-8F17-4643-ABB9-AE6C020CE31C. Podpisany Strona 5



 
 
 
 
 
 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMIDLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, 

  ZABUDOWANYCH BUDYNKAMI MIESZKALNYMI WIELOLOKALOWYMI  
 

 
 

Podstawa 
prawna:  
 
 

 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (tekst  jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 888  z późniejszymi 
zmianami). 
 
 

Składający:  Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, 
współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek 
organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub 
użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością. 

Miejsce 
składania:  

Urząd Gminy Michałowice, Plac Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 
Michałowice 

Termin 
składania 
Deklaracji         

Pierwsza  deklaracja – w  terminie  14  dni  od dnia zamieszkania na 
danej nieruchomości pierwszego mieszkańca 
Deklaracja zmieniająca - w terminie do 10 dnia miesiąca następującego 
po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą 
ustalenia wysokości należnej opłaty. 

 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 
 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć znakiem x właściwy 
kwadrat) 
 
          pierwsza deklaracja – powstanie obowiązku od dnia ………………………….. 
 
         korekta deklaracji 1         nowa deklaracja 2 – zmiana danych zawartych od dnia 
……………………….. 

  
B. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
Miejscowość 
 
 

Ulica 

Nr domu 
 
 

Nr lokalu Kod pocztowy Poczta 

 

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ 
 

         właściciel nieruchomości                           współwłaściciel                                       
użytkownik wieczysty 
 
         zarządca nieruchomości wspólnej              inny podmiot władający nieruchomością 
 
 
 
 

D. DANE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI 

*dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi  
**dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących osobami fizycznymi 
 

Składający (zaznaczyć właściwe pole) 
 
          osoba fizyczna           osoba prawna           jednostka organizacyjna nie 
posiadająca osobowości prawnej 

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/320/2021
Rady Gminy Michałowice
z dnia 29 listopada 2021 r.
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Nazwisko i imię* / pełna nazwa** 

Identyfikator  PESEL*/REGON** 
 

NIP** 
 

Data urodzenia (dzień – miesiąc – rok) * 

D.1. ADRES KORESPONDENCYJNY WŁAŚCICIELA (wypełnić jeśli jest inny niż adres 
wskazany pkt B) 

Kraj Województwo Powiat 

Gmina Miejscowość Ulica 

Nr domu Nr lokalu Kod pocztowy Poczta 

E-mail Telefon 

D.2. DANE POZOSTAŁYCH WŁAŚCICIELI / WSPÓŁWŁAŚCICIELI (jeśli dotyczy)  

Nazwisko i imię* / pełna nazwa** 
 
 
 
Identyfikator  PESEL*/REGON** NIP** 

Data urodzenia (dzień – miesiąc – rok) * 

D.3. ADRES KORESPONDENCYJNY POZOSTAŁYCH WŁAŚCICIELI / 
WSPÓŁWŁAŚCICIELI (wypełnić jeśli jest inny niż adres wskazany pkt B) 
Kraj 
 

Województwo 
 

Powiat 
 

Gmina 
 

Miejscowość Ulica 

Nr domu  Nr lokalu Kod pocztowy Poczta 

E-mail Telefon 

E. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Liczba osób 
zamieszkujących  
na nieruchomości 
wskazanej w pkt B: 
 

 
 
X 
 

Stawka opłaty za 
gospodarowanie  
odpadami komunalnymi 
[zł/osoba]: 

38,00 zł 
 

 
 
= 
 

a. Wysokość opłaty w 
zł/m-c: 
 

E.1. ZWOLNIENIE W CZĘŚCI Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI WŁASCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ 
RODZINY WIELODZIETNE, O KTÓRYCH MOWA W USTAWIE Z DNIA 5 GRUDNIA 
2014 R. O KARCIE DUŻEJ RODZINY (Należy dołączyć do składanej deklaracji 
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kserokopię Kart Dużej Rodziny) 
Liczba osób 
zamieszkujących na 
nieruchomości wskazanej w 
pkt B posiadających Kartę 
Dużej Rodziny: 
 

 
 
X 

Stawka zwolnienia z opłaty 
za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 
[zł/osoba]: 

2,00 zł 

 
 
= 

b. Wysokość zwolnienia 
w zł/m-c: 

E.2. ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE  
ODPADAMI KOMUNALNYMI PO UWZGLĘNIENIU 
ZWOLNIEŃ 
(od kwoty z poz. a należy odjąć kwotę z poz. b): 
 
 

Wysokość opłaty w zł/m-
c 
 
 

 
Słownie 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
F. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW 

Nazwa załącznika Ilość egzemplarzy 

  

G. WYJAŚNIENIA – proszę podać gminę, w której została złożona deklaracja za osoby zameldowane na 
terenie nieruchomości lub przebywające w niej czasowo, a nie ujęte w części E (podstawa wygaśnięcia 
obowiązku ponoszenia opłaty lub inne informacje i wyjaśnienia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
 
 

 …………………..……………….. 
 czytelny podpis(pieczęć)składającego deklarację / osoby reprezentującej 

 
I. POUCZENIE 
Niniejsza  deklaracja  stanowi  podstawę  do  wystawienia  tytułu  wykonawczego,  zgodnie  
z  przepisami  ustawy  z dnia  17  czerwca  1966 r.  o postępowaniu egzekucyjnym w 
administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427 z późniejszymi zmianami). 
J. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, 
ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY MICHAŁOWICE, OBJĘTYCH SYSTEMEM 
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Michałowice, z siedzibą w 
Urzędzie Gminy Michałowice, przy Placu Józefa Piłsudskiego 1 (32-091 Michałowice), zwany 
dalej Administratorem, 
2) z Administratorem można skontaktować się telefonicznie, pod numerem telefonu  12-
388-50-03 lub za pośrednictwem wiadomości e-mail, skierowanej na adres 
sekretariat@michalowice.malopolska.pl, 
3) przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, 
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z którym możliwy jest kontakt poprzez adres e-mail iod@michalowice.malopolska.pl, 
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ustalenia wysokości i pobrania opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
5) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ustawa z dnia 13 września 
1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
- Ordynacja podatkowa, ustawa z dnia z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego oraz przepisy wykonawcze do wyżej wymienionych aktów prawnych, 
6) odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi prawnicze oraz 
informatyczne na podstawie umów zawartych z Administratorem, 
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do rozliczenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
8) podanie danych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy, 
9) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora: 
• dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia  
lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 
10) osoba, której dane dotyczą, posiada również prawo do wniesienia skargi do organu 
nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że 
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych, 
11) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu 
decyzji, w tym profilowaniu. 
12) Administrator nie będzie przekazywał pozyskanych danych osobowych do państw 
trzecich. 
 
 
Objaśnienia 
1.Korekta deklaracji – w przypadku zmiany danych dotyczących właściciela lub nieruchomości, 
np. zmiana nazwiska, lub gdy w poprzednio złożonej deklaracji występują błędy (oczywista 
omyłka pisarska, błąd rachunkowy). 
2.Nowa deklaracja (zmieniająca) – w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia 
wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
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