
 

 

 

WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI  LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 

1. Numer PESEL / REGON / NIP 

              
 

2. Nr dokumentu 3. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/254/2020 
 

Rady Miasta Mława z dnia 26 maja 2020 r. 
  

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY 
ORAZ NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJA MIESZKAŃCY, 
A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

  4. Dzień – Miesiąc – Rok 
 

  -   -     r. 
 

 

 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z póżn. zm.) 

Składający: Właściciel nieruchomości (w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) 

Termin składania: - w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, lub powstania na danej 
nieruchomości odpadów komunalnych 
- do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia 
wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Miejsca składania: Urząd Miasta Mława ul. Stary Ry nek 19, 06-500 Mława 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 

 5. Nazwa i adres siedziby organu, do którego adresowana jest deklaracja. 

BURMISTRZ MIASTA MŁAWA 
UL. STARY RYNEK 19 
06-500 MŁAWA 

B. OBOWIĄZEK I CEL ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 6. Obowiązek złożenia deklaracji wynika z art. 6m ustawy  o utrzymaniu czystości i porządku w gminie                                              

                                                                                                                                                                                                         Dzień – Miesiąc – Rok 
    Cel złożenia formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat):  
 pierwsza deklaracja            zmiana danych zawartych w deklaracji   
                                                       obowiązuje od: 

 
 -   -     r. 

 

C. PODMIOT SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ 
 7. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):

 właściciel nieruchomości   współwłaściciel nieruchomości                           jednostka organizacyjna i osoba posiadająca  
                                                                                                                                                                              nieruchomość w zarządzie lub w użytkowaniu 

 użytkownik wieczysty   współużytkownik wieczysty                                inny podmiot władający nieruchomością1 

D. RODZAJ NIERUCHOMOŚCI  

8. Rodzaj nieruchomości 
      zamieszkała                        niezamieszkała, a powstają odpady                 w części zamieszkała i w części niezamieszkała 
     (wypełnić cz. F)                  (wypełnić cz. G)                                                       (wypełnić cz. F, G, H)         

E. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

E.1.     OSOBA FIZYCZNA     OSOBA PRAWNA 
    JEDNOSTKA       
    ORGANIZACYJNA 

 9. Nazwisko i Imię 10. Pełna nazwa/pieczątka  (dotyczy osób prawnych lub 
jednostek organizacyjnych) 

11. Imię ojca 12. Imię matki

13. Nr telefonu 14. Adres e-mail

E.2.  ADRES ZAMIESZKANIA /ADRES KORESPONDENCYJNY 

 15. Miejscowość 16. Ulica 17. Nr domu/ Nr lokalu 

E.3.  ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE2
 

 18. Miejscowość 19. Ulica 20. Nr domu/ Nr lokalu 



 

 

 

F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA 
NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY

F.1.WYSOKOŚĆ OPŁATY WEDŁUG WSKAZAŃ WODOMIERZA3 

 Zużycie wody – zużycie wody będące podstawą 
do ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi stanowi opomiarowane średniomiesięczne 
zużycie wody na cele bytowe 
z nieruchomości za okres 4 miesięcy bezpośrednio 
poprzedzających dzień złożenia deklaracji, ustalone 
w oparciu o odczyt na wodomierzu głównym 
z pomniejszeniem ilości zużytej wody odrębnie 
opomiarowanej, której wartość ustala 
się na podstawie wskazań dodatkowego wodomierza 

 

 21. 

     

           

 

…………………………………………………….m3 

Średnie miesięczne zużycie wody.   
 

22. 
 

 
 ………………………….   /         4            =         ...…..……………….. 
    (ilość m3 z poz. 21)           (miesiące)                średnie miesięczne 
                                                                                  zużycie wody  

Wysokość miesięcznej opłaty. 
 

23. 
 
 
………………………….   X     ………………...             =    ………………… zł 
     średnie miesięczne             wysokość stawki               wysokość opłaty 
   zużycie wody (poz. 22)                   za m3 

F.2.WYSOKOŚĆ OPŁATY W PRZYPADKU BRAKU WODOMIERZA4 
 Miesięczne zużycie wody - w przypadku nieruchomości 

nieopomiarowanych, nieruchomości niepodłączonych 
do sieci wodociągowej oraz nowych nieruchomości, 
dla których brak jest danych dotyczących średniego 
zużycia wody na cele bytowe, za zużycie wody na cele 
bytowe będące podstawą do ustalenia opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
jest przyjmowana przeciętna miesięczna norma zużycia 
wody wynosząca 3,5 m3  na osobę zamieszkującą 
na nieruchomości. 

24. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………..   X   …..………………

     =   …………………….. 
liczba osób zamieszkujących       przeciętna norma              miesięczne zużycie  
         na nieruchomośc                      zużycia wody                       wody 

 Wysokość miesięcznej opłaty. 
 

25. 
 
 
 
………………………………..   X   ………………...     =    …………………….zł 
 miesięczne zużycie wody              wysokość stawki           wysokość opłaty 

F.3.WYSOKOŚĆ OPŁATY W PRZYPADKU POSIADANIA KOMPOSTOWNIKA  
      (dotyczy właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym          
       jednorodzinnym) 
 Oświadczam, że posiadam kompostownik 

i kompostuję bioodpady stanowiące odpady 
komunalne.  

26. 
 
 
           TAK                               NIE 

 

 Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi (wypełnić w przypadku 
zaznaczenie TAK), (wpisać kwotę z poz. 23 lub 25). 

27. 
 
 
 

……………………………………………..zł 

 Wysokość zwolnienia w części z opłaty 
za posiadanie kompostownika i kompostowania 
w nim bioodpadów. 

28. 
 
 
 

………………………………………….…zł 

 Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi z uwzględeniem zwolnienia 
za posiadanie kompostownika i kompostowania 
w nim bioodpadów. 

 

29. 
 
 
 

…………………      -       .........................     =       …………………….….. zł 
   kwota z poz. 27                 kwota z poz. 28                  wysokość opłaty 

clewandowski
Przekreślenie



 

 

G. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA 
NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ 
ODPADY KOMUNALNE 
G.1 OBLICZANIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI 
30. Pojemność 
pojemnika  

31. Łączna liczba 
pojemników na 
odpady komunalne, 
przekazywanych  
do odbioru w ciągu 
miesiąca 

              
  
                [szt] 

32. Stawka opłaty  
za pojemnik  określonej 
pojemności  określona  
w Uchwale Rady Miasta 
Mława 
 
                   
                      
                    [zł]

33.Wysokość opłaty 
miesięcznej 
za pojemniki 
o określonej 
pojemności (należy 
poz. 31 pomnożyć 
przez poz. 32) 
                  
              [zł] 

Pojemnik 120 L   

Pojemnik 240 L   

Pojemnik 360 L   

Pojemnik 660 L   

Pojemnik 1100 L   

Pojemnik 7000 L   

Pojemnik 9000 L   

  
34.

   Miesięczna kwota opłaty  
  
…………………zł

 
 

H. ŁĄCZNA OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  
Z NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY  
ORAZ Z NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY,  
A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

SUMA OPŁAT 
35. 
 
…………………………………….    +  ………..    =    …………..…….. zł 
 (poz. 23, lub poz. 25 lub poz. 29)              (poz. 34)            wysokość opłat 

 

I. INFORMACJE DODATKOWE ORAZ ZAŁĄCZNIKI 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36. Data 37. Czytelny podpis 



 

 

 

 
 

Objaśnienia: 
1  Przyjmuje się, że w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku (art. 2 ust.1 pkt 4 ) rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki 

organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością 
2  Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację. 
3  Podana ilość obejmuje całkowite zużycie wody na cele socjalno-bytowe. Przez średnie miesięczne zużycie wody należy rozumieć wysokość  zużycia  wody wyliczoną na podstawie 

rachunków za wodę z nieruchomości za okres 4 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia deklaracji, ustalone w oparciu o odczyt na wodomierzu głównym podzieloną 
przez 4 (pomniejszoną o ilość wody bezzwrotnie zużytej tj. na cele inne niż bytowe).  

4 Dla nieruchomości nowo wybudowanych, nowo zamieszkałych, niepodłączonych do sieci wodociągowej lub w przypadku gdy zużycie wody nie jest możliwe, podstawą ustalenia opłaty 
za zagospodarowanie odpadami komunalnymi jest przyjmowana przeciętna miesięczna norma zużycia wody wynosząca 3,5 m3 na osobę zamieszkującą na nieruchomości. 

 

 

K. OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH 
OSOBOWYCH (RODO)  DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH 
SYSTEMEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA 
MŁAWA 

 Zgodnie z Rozporządzniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danch osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu  danych  (tzw. RODO) wyrażam wyraźną i dobrowolną zgodę na zbieranie
 i przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miasta Mława z siedzibą 
przy ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława w związku z załatwieniem sprawy. 
Jednocześnie potwierdzam, że zostałam/em poinformowana/ny, iż: 

1. Administratorem moich danych osobowych jest Burmistrz Miasta Mława, adres siedziby: 
06-500 Mława, ul. Stary Rynek 19, tel. 23/6543382, e-mail: info@mlawa.pl; 

2. Burmistrz Miasta Mława nie planuje udostępniać moich danych osobowych innym jednostkom, 
osobom fizycznym ani organizacjom, nie zamierza także przekazywać moich danych osobowych 
do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych; 

3. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony 
danych osobowych powołanym przez Burmistrza Miasta Mława – e-mail: iod@mlawa.pl; 

4. Przysługuje mi prawo (w uzasadnionym przypadku) żądania od administratora dostępu do swoich 
danych osobowych, ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także żądania 
przenoszenia danych, które realizowane będą na zasadach określonych w rozdziale III RODO; 

5. Przysługuje mi prawo (w uzasadnionym przypadku) wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania moich 
danych osobowych, który będzie mógł być realizowany na zasadach określonych w art. 21 RODO 
(sprzeciw można wnieść osobiście w siedzibie administratora danych osobowych 
lub poprzez wysłanie wiadomości na adres e – mail inspektora ochrony danych osobowych); 

6. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza zapisy 
rozporządzenia RODO, przysługuje mi prawo wniesienia skargi do oraganu nadzorczego, którym
w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 
00-193 Warszawa). 

38. Data 39. Czytelny podpis 

J. OŚWIADCZENIE I POUCZENIE DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI 
    Oświadczam, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. 
    Deklaracja stanowi podstawę do wystawienie tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami       

ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 
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