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Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez 

właścicieli nieruchomości położonej na terenie Miasta Mszana Dolna ¹. 

Numer deklaracji  

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

gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.). 

Składający 

Deklarację zobowiązani są złożyć właściciele nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy oraz właściciele domków letniskowych lub innych 

nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 

wykorzystywane jedynie przez część roku, na której powstają odpady, 

położonych na terenie Miasta Mszana Dolna. (Deklarację może złożyć także 

współwłaściciel, użytkownik wieczysty, osoba posiadająca nieruchomość w 

zarządzie, użytkowaniu lub osoba faktycznie władająca daną nieruchomością) 

Termin składania: 
W terminie  14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na 

powstanie (wygaśnięcie) obowiązku opłaty lub wysokość opłaty. 

Miejsce składania deklaracji: 
Urząd Miasta Mszana Dolna, ul. Piłsudskiego 2,  

34-730 Mszana Dolna 

Organ właściwy do przyjęcia deklaracji: Burmistrz Miasta Mszana Dolna 
Wypełnić należy jasne pola dużymi, drukowanymi literami, kolorem czarnym lub niebieskim. Przed wypełnieniem 

zapoznać się z objaśnieniami 

A. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć stawiając znak „X” w odpowiednim 

kwadracie) 

A1.
 □ Złożenie pierwszej2 

deklaracji – obowiązuje od: 
        

     

.......……………………………………………………… 
 

A2. □Nowa3 deklaracja po zmianie 

danych 5 - obowiązuje od: 
 

            .......……………………………………………………… 
 

A3. □ Korekta4 deklaracji - 

obowiązuje od: 
 

……………………………………………………… 
 

B. Składający deklarację (zaznaczyć stawiając znak „X” w odpowiednim kwadracie) 

□ Właściciel nieruchomości 

□ Użytkownik wieczysty nieruchomości 

□  Osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie, użytkowaniu lub faktycznie nią władająca 

□ Współwłaściciel nieruchomości 

□  Zarządca nieruchomości (w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkami wielolokalowymi, 

w których ustanowiono odrębną własność lokali i został ustanowiony zarząd nieruchomością wspólną) 

C. Dane składającego deklarację i dane nieruchomości (zaznaczyć stawiając znak „X” w odpowiednim 

kwadracie) 

 
C.1.□ Osoba fizyczna C.2.□ Osoba prawna C.3.□ Jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej 

Pola C.4. - C.10. Wypełnia się jeżeli zakreślono kwadrat w polu C.1. 
C.4. Imię                                       i                    nazwisko  C.5. PESEL 

   

C.6. Imię ojca   C.7. Imię matki  

C.8. Numer telefonu  C.9. Adres e-mail  
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C.10. Pozostali współwłaściciele nieruchomości (Jeżeli współwłaścicieli jest więcej niż 3 spis pozostałych 

współwłaścicieli dołączyć na załączniku C.10.) 
         Imię, nazwisko                                  PESEL                                              Adres 

C.10.1. 
 

   

C.10.2 
 

   

C.10.3    

Pola C.11. - C.13. Wypełnia się jeżeli zakreślono kwadrat w polu C.2. lub C.3. 
C.11. Pełna nazwa 

 

C.12. REGON  C.13. NIP  

D. Adres nieruchomości na terenie Miasta Mszana Dolna, której dotyczy deklaracja 

D.1. Ulica  D.2.Nr domu/lokalu 
 

D.3. Nr działki w rejestrze gruntów (w przypadku braku nadania nr nieruchomości) 
 

E. Adres zamieszkania lub adres siedziby składającego deklarację (wypełnić, gdy adres zamieszkania składającego 

deklarację (lub adres siedziby składającego deklarację) jest inny niż adres nieruchomości, której dotyczy deklaracja) 

E.1. Kraj  E.2. Województwo  E.3. Powiat  

E.4. Gmina  E.5. Kod pocztowy  E.6. Poczta  

E.7. Miejscowość  E.8. Ulica  E.9. Nr domu/lokalu  

F. Dane na temat sposobu zbierania i magazynowania odpadów (zaznaczyć stawiając znak „X” w odpowiednim 

kwadracie) 

F.1. Odpady komunalne będą zbierane w sposób 

selektywny zgodnie z regulaminem utrzymania 

czystości i porządku na terenie Miasta Mszana Dolna 

 

□
 

 

 

 

F.2. Odpady komunalne nie będą zbierane  

w sposób selektywny 

 
 

□
 

 G. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

G.1. Deklaruję następującą ilość osób zamieszkujących6 

nieruchomość, której dotyczy deklaracja 
 

G.2. Wysokość opłaty od jednego mieszkańca7 

................ zł 
H. Obliczenie stawki opłaty miesięcznej dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy (kwotę należy podać 

w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

H.1. Ilość osób 

zamieszkujących 

nieruchomość z 

pola. G.1. 

X H.2. Wysokość opłaty z pola G.2. = 

................ zł8 
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I. Oświadczenia dotyczące domków letniskowych, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno 

– wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku:  

1. Oświadczam że odpady z nieruchomości będą zbierane w sposób: (zaznaczyć krzyżykiem właściwy kwadrat) 

           

Selektywny     □                                                              Nieselektywny   □ 

 

J. Obliczenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – opłata ryczałtowa roczna 

 

1. Wysokość opłaty rocznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi………………zł 

 

Wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi -  

jest to opłata ryczałtowa roczna i wynosi:  

 

• 120,00 zł w przypadku selektywnej zbiórki odpadów  

• 200,00 zł w przypadku nieselektywnej zbiórki odpadów  

 

K. Pouczenie 

Zgodnie z art. 6 m ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r., poz. 

446 z późn. zm.) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej 

nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.  
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel 

nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za 

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

L Załączniki: (Zaznaczyć stawiając znak „X” w odpowiednim kwadracie w przypadku dołączania załącznika) 

1. Pisemne uzasadnienie składania deklaracji                                       □ 

2. C.10. Pozostali współwłaściciele nieruchomości                           □ 

.  Ł. Oświadczenia i podpis składającego deklarację 

 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie 

dokumentach dla potrzeb wynikających z obowiązku ponoszenia przeze mnie opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r.  Poz. 

922 z późn. zm.). 
2. Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych 

niezgodnych z rzeczywistością. 
3. W przypadku zalegania z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi, niniejsza deklaracja stanowi 

podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016r., poz. 599 z późn. zm.). 
 

 

                   ........................................                                                  1............................................... 

                                 Data                                                                         2............................................... 

                                                                                                             3............................................... 

                                                                                                             4............................................... 

                                                                                                             Podpis/podpisy  (właściciela/właścicieli) 
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M. Adnotacje organu weryfikującego 

M.1. Uwagi M.2. Data M.3. Podpis 

Objaśnienia: 
1. Część A, B, C, D, L, Ł  są wypełniane przez wszystkich właścicieli nieruchomości, objętych obowiązkiem składania deklaracji.  

Część F, G, H wypełnia właściciel nieruchomości na którym, zamieszkują mieszkańcy, niezabudowanych domków letniskowych lub 

innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku. 
Część I, J wypełnia właściciel nieruchomości, zabudowanych domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na 

cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku. 
2. Pierwszą deklarację składa się w przypadku zamieszkania pierwszego mieszkańca na terenie nieruchomości lub powstania na danej 

nieruchomości odpadów komunalnych. 
3. Należy złożyć  w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 
4. Należy złożyć w przypadku korygowania wcześniej złożonej deklaracji. 
5. Należy dołączyć pisemne uzasadnienie składania nowej deklaracji. 
6. Miejscem zamieszkiwania, jest nieruchomość, w której osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu (ponad 3 miesiące), niezależnie 

od miejsca zameldowania.  
7. Stawka opłaty określona w odpowiedniej Uchwale Rady Miasta Mszana Dolna w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty, aktualna stawka jest podana do wiadomości w Biuletynie 

Informacji Publicznej Miasta Mszana Dolna. 
8. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (opłata do zapłaty) obliczona samodzielnie przez właściciela 

nieruchomości, zgodnie z niniejszą deklaracją. Opłata ponoszona będzie zgodnie z uchwałą Rady Miasta Mszana Dolna.  


