
 

POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM 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  (Dz. U. z 2019 r.  poz. 2010 ze zm.). 
 

Składający:                  Formularz przeznaczony jest dla właścicieli zamieszkałych nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Majdan               

                                     Królewski w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  
 

Termin składania:         Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub w przypadku zmiany 

danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami do 10 dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, z wyłączeniem zmiany, o której mowa w art. 6m ust. 2a  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

 

 Miejsce składania:      Urząd Gminy Majdan Królewski, ul. Rynek 1a, 36-110 Majdan Królewski. 
.   

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

                                                WÓJT GMINY MAJDAN KRÓLEWSKI 
 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji:  (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

              □    pierwsza deklaracja 

                □     nowa deklaracja - zmiana danych zawartych w poprzedniej deklaracji, będących podstawą ustalenia wysokości  

                    należnej opłaty     (data zaistnienia zmiany: ………………………… ) 
                                                                                                                                                                        (dzień – miesiąc – rok) 

                      □    korekta deklaracji    (data zaistnienia zmiany:  ……………………….) 

                                                                                                          (dzień – miesiąc – rok)
 

Uzasadnienie konieczności złożenia nowej deklaracji lub korekty deklaracji   
 

 

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ 

□ właściciel nieruchomości                                                                □ współwłaściciel  

□ użytkownik wieczysty                                                                     □ posiadacz 

□ władający 

 

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  

Nazwisko/Nazwa Imię 

Numer PESEL 
 

Numer telefonu kontaktowego 

 
 

E. ADRES ZAMIESZKANIA 
 

Kraj 

 

Województwo Powiat 

Gmina 

 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość 

 

Kod pocztowy Poczta 

 

F. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość Kod pocztowy Poczta 

G.  OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA PRZYDOMOWEGO  I KOMPOSTOWANIU 

BIOODPADÓW 

 

 

H. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części  F  (od 1 do 5 mieszkańców) 
 

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części  F (powyżej 5 mieszkańców)  

Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  określona  

z uchwałą Rady Gmin Majdan Królewski 

      

     (od 1 do 5 mieszkańców) 

 

zł 

              

     ( powyżej 5 mieszkańców) 

Miesięczna kwota opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 

 zł 

Miesięczna kwota zwolnienia z tytułu kompostowania bioodpadów w kompostowniku, o 

którym mowa w części G deklaracji 

 zł 

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, po odliczeniu 

zwolnienia z tytułu kompostowania bioodpadów w kompostowniku 

 zł 

 

I. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

              
       . ……………………..                                                                                       …………………..……………….. 
                    (miejscowość i data)                                                                                                                                                                                            (czytelny podpis 
 

 

J. ADNOTACJE ORGANU 

 



 

 

 

 

POUCZENIE : 

 
1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami 

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

Dz. U. z 2019 r.  poz. 1438 ze zm. ). 

 

2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Majdan Królewski deklarację o 

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

zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. 

 

3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnym na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest 

obowiązany złożyć do Wójta Gminy Majdan Królewski nową deklarację w terminie do 10 dnia 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. W razie uchwalenia nowej stawki 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wójt Gminy Majdan Królewski zawiadamia 

właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; w 

takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i 

uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w 

zawiadomieniu. Zawiadomienie zawiera pouczenie, że stanowi podstawę do wystawienia tytułu 

wykonawczego. 

4. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, 

w którym nastąpiła zmiana. 

 

 
 

 
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016 r. 

Nr 119, s.1 ze zm.), zwanego dalej „RODO”, Wójt Gminy Majdan Królewski informuje, że: 

 

1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wójt Gminy Majdan Królewski z siedzibą pod 

adresem ul. Rynek 1a, 36-110 Majdan Królewski; 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować w sprawach 

dot. przetwarzania danych osobowych: nr tel. 15 8471074, e-mail: iod@majdankrolewski.pl 

3) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków lub 

uprawnień administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celu naliczania i poboru opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach  (Dz. U. z 2019 r.  poz. 2010 ze zm.); 

4) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do realizacji ww. obowiązku 

ustawowego, wskazany przez odrębne przepisy prawa dotyczące archiwizacji dokumentów w organach 

administracji publicznej; 

5) Pana/Pani dane osobowe mogą zostać przekazane innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów 

prawa np. służbom, organom administracji publicznej oraz innym uprawnionym na mocy prawa 

podmiotom; 

6) Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia  lub 

ograniczenia przetwarzania oraz prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

7) Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Danych 

Osobowych, jeżeli Pan/Pani uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa; 

8) Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane; 

9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe; ich niepodanie skutkować będzie 

brakiem realizacji celu, o którym mowa w pkt 3) powyżej. 

 

 

 

mailto:iod@majdankrolewski.pl

