
 

 

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XLII/560/2022 

Rady Miasta Mława z dnia 20 września 2022 r. 

  

UKŁAD INFORMACJI I POWIĄZAŃ MIĘDZY NIMI W DEKLARACJI   

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

OMUNALNYMI 
 

SEKCJA Numer 

Pola 

NAZWA POLA (TREŚĆ) TYP POLA UWAGI 

n.d 1. Numer PESEL / NIP Pole edycji n.d 

n.d 2. Nr dokumentu Pole 

tekstowe nie 

do edycji 

n.d 

n.d 3. Załącznik Nr 1 do Uchwały 

Rady Miasta Mława z dnia  

 

Pole 

tekstowe nie 

do edycji 

n.d 

A. MIEJSCE SKŁADANIA 

DEKLARACJI 

4. Nazwa i adres siedziby 

organu, do którego 

adresowana jest deklaracja. 

Pole 

tekstowe nie 

do edycji 

n.d 

B. OBOWIĄZEK I CEL 

ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
(obowiązek złożenia 

deklaracji wynika z art. 

6m ustawy   

o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach)                                            

5. Cel złożenia formularza 

(zaznaczyć właściwe pole 

znakiem X) 

 

Pole wybierz 

jeden 

Opcje wyboru       

1 z 4 

6. Data od której obowiązuje 

deklaracja (dzień-miesiąc-

rok) 

 

Pole daty n.d 

7. Okres, którego dotyczy 

korekta deklaracji (dzień-

miesiąc-rok) – należy 

wypełnić tylko w przypadku 

korekty deklaracji 

2 Pola daty Od: dd-mm-rrrr  

Do: dd-mm-rrrr 

C.PODMIOT SKŁADAJĄCY 

DEKLARACJĘ 

8. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć 

właściwe pole znakiem X) 

 

Pole wybierz 

jeden 

Opcja wyboru        

1 z 6 

D. RODZAJ 

NIERUCHOMOŚC 

9.  

Rodzaj zabudowy 

(zaznaczyć właściwe pole 

znakiem X) 

Pole wybierz 

jeden 

Opcja wyboru        

1 z 2 

10. Liczba gospodarstw 

domowych prowadzonych 

na nieruchomości      

Pole edycji n.d. 

11. Liczba lokali, na których 

zamieszkują mieszkańcy    
Pole edycji n.d 

E. DANE 

IDENTYFIKACYJNE 

SKŁADAJĄCEGO 

DEKLARACJĘ 

n.d E.1 Pole wybierz 

jeden 

Opcja wyboru        

1 z 3 

 12. Nazwisko i imię Pole edycji n.d 

 
 

 

 

13. Pełna nazwa/pieczątka  

(dotyczy osób prawnych lub 

jednostek organizacyjnych) 

Pole edycji n.d 

 14. Nr telefonu Pole edycji n.d 

 15. Adres e-mail Pole edycji n.d 

 

 

E.2. ADRES 

ZAMIESZKANIA/ ADRES 

KORESPONDENCYJNY 

16. Miejscowość Pole edycji n.d 

17. Kod pocztowy Pole edycji n.d 

18. Poczta Pole edycji n.d 

19. Ulica Pole edycji n.d 

20. Nr domu Pole edycji n.d 



 

 

 

21. Nr lokalu Pole edycji n.d 

 

E.3. ADRES 

NIERUCHOMOŚCI NA 

KTÓREJ POWSTAJĄ 

ODPADY KOMUNALNE6 

22. Miejscowość Pole edycji n.d 

23. Ulica Pole edycji n.d 

24. Nr domu Pole edycji n.d 

25. 

 

Nr lokalu Pole edycji n.d 

F. OBLICZENIE OPŁATY ZA 

GOSPODAROWANIE 

ODPADAMI 

KOMUNALNYMI DLA 

NIERUCHOMOŚCI (CZĘŚCI 

NIERUCHOMOŚCI), NA 

KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ 

MIESZKAŃCY 

n.d  Pole 

tekstowe nie 

do edycji 

n.d 

F.1.Wysokość opłaty 

ustalona wg odczytu na 

wodomierzu głównym7 

26. Zużycie wody na cele 

bytowe  

na nieruchomości w 

poprzednim roku 

kalendarzowym 

Pole edycji n.d 

27.  

Średnie miesięczne zużycie 

wody na cele bytowe na 

nieruchomości w 

poprzednim roku 

kalendarzowym  

(zużycie roczne z poz. 26 /12 

miesięcy)  
 

Pole edycji n.d 

28. Iloczyn średniego 

miesięcznego zużycia wody 

(z poz. 27) i stawki opłaty 
 

Pole edycji n.d 

29. Ograniczenie ustalonej 

opłaty do 7,8% przeciętnego 

miesięcznego dochodu 

rozporządzalnego na 1 

osobę ogółem za 

gospodarstwo domowe8 

(liczba gospodarstw 

domowych z poz. 10) 

Pole edycji n.d 

30. Wysokość miesięcznej opłaty  

za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi9 

Jeżeli kwota z poz. 28 jest 

mniejsza od kwoty z poz.29 

należy ją wpisać w poz. 30 

W przeciwnym przypadku w 

poz. 30 należy wpisać kwotę 

z poz. 29. 

Pole edycji n.d 

F.2. Wysokość opłaty 

ustalona wg przeciętnej 

miesięcznej normy 

zużycia wody wynoszącej 

3,5 m3  na 1 osobę 

zamieszkującą 

na nieruchomości10 

31. Dla nieruchomości 

nieopomiarowanych oraz 

dla nieruchomości 

opomiarowanych, dla 

których brak jest 

odpowiednich danych do 

ustalenia średniego 

miesięcznego zużycia wody 

na cele bytowe w 

poprzednim roku 

kalendarzowym 

(rozpoczęcie użytkowania, 

nabycie lub okresowe 

Pole edycji n.d 



 

 

użytkowanie nieruchomości 

w poprzednim roku) 

podstawę do ustalenia 

miesięcznej opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w danym roku 

kalendarzowym stanowi 

zużycie wody obliczone jako 

iloczyn liczby osób 

zamieszkujących na 

nieruchomości oraz 

przeciętnej miesięcznej 

normy zużycia wody 

wynoszącej 3,5 m3                          

na 1 osobę zamieszkującą 

na nieruchomości. 

32. Iloczyn  zużycia wody z poz. 

31 i stawki opłaty 

 

Pole edycji n.d 

33. 

 

 

 

 

 

 

Ograniczenie ustalonej 

opłaty do 7,8% przeciętnego 

miesięcznego dochodu 

rozporządzalnego na 1 

osobę ogółem za 

gospodarstwo domowe8 

Pole edycji n.d 

34. Wysokość miesięcznej opłaty  

za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi9 

Jeżeli kwota z poz. 32 jest 

mniejsza od kwoty z poz.33 

należy ją wpisać w poz. 34 

W przeciwnym przypadku w 

poz.34 należy wpisać kwotę 

z poz. 33. 

Pole edycji n.d 

F.3. Zwolnienie z części 

opłaty w przypadku 

kompostowania 

bioodpadów 

stanowiących odpady 

komunalne w 

kompostowniku 

przydomowym 

(wypełnia tylko właściciel 

nieruchomości 

zabudowanej budynkiem 

mieszkalnym 

jednorodzinnym) 
       

35. Oświadczam, że posiadam 

kompostownik i kompostuję 

bioodpady stanowiące 

odpady komunalne.  

W przypadku zaznaczenia 

„NIE” nie wypełnia się poz. 

36,37 i 38 

Pole wybierz 

jeden 

Opcje wyboru        

1 z 2 

36. Wysokość miesięcznej opłaty 

za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

(wpisać kwotę z poz. 30 lub z 

poz. 34). 

Pole edycji n.d 

37. Kwota zwolnienia w części z 

opłaty  przysługująca 

właścicielowi nieruchomości 

zabudowanej budynkiem 

mieszkalnym 

jednorodzinnym 

kompostującemu 

bioodpady      stanowiące 

odpady komunalne             

w kompostowniku 

przydomowym 

Pole edycji n.d 

38. Wysokość miesięcznej opłaty 

za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi po 

uwzględnieniu zwolnienia za 

kompostowanie  

bioodpadów w 

Pole edycji n.d 



 

 

 

kompostowniku 

przydomowym 

 
 

G.  WYSOKOŚĆ OPŁATY 

ZA GOSPODAROWANIE 

ODPADAMI 

KOMUNALNYMI Z 

NIERUCHOMOŚCI 

n.d  Pole 

tekstowe nie 

do edycji 

n.d 

39. Kwota opłaty Pole edycji n.d 

H. INFORMACJE   

O ZAŁĄCZNIKACH 

n.d  Pole 

tekstowe nie 

do edycji 

n.d 

 40. Pełnomocnictwo do 

składania deklaracji 
Pole wybierz 

jeden 

Opcje wyboru        

1 z 2 

 41. Liczba i rodzaj załącznika 

(należy wpisać, jeśli są 

załączone) 

Pole edycji n.d 

I. INFORMACJE I 

WYJAŚNIENIA 

DODATKOWE 

 

42.  Pole edycji n.d 

J. OŚWIADCZENIE I 

POUCZENIE DLA 

WŁAŚCICIELI 

NIERUCHOMOŚCI 

n.d  Pole 

tekstowe nie 

do edycji 

n.d 

K. RODO – KLAUZULA 

INFORMACYJNA 

n.d  Pole 

tekstowe nie 

do edycji 

n.d 

43. Data wypełnienia deklaracji Pole daty n.d 

44. Czytelny podpis właściciela 

nieruchomości/  

pełnomocnika/ 

osoby umocowanej 

Pole edycji n.d 

L. ADNOTACJA 

ORGANU 

45.  Pole tekstowe 

nie do edycji 
n.d 

Ł. WERYFIKACJA 

ZŁOŻONEJ DEKLARACJI 

46. Przeprowadzono czynności 

sparwdzające złożonej 

deklaracji w rozumieniu 

przepisów ustawy Ordynacja 

Podatkowa.  

Data i podpis pracownika. 

Pole tekstowe 

nie do edycji 
n.d 

OBJAŚNIENIA n.d  Pole tekstowe 

nie do edycji 

 

n.d 

 


