
Załącznik do Uchwały Nr XLV/320/18 

Rady Gminy Mińsk Mazowiecki 

 z dnia  2266  kkwwiieettnniiaa  22001188  rr..  

  

  

DDEEKKLLAARRAACCJJAA  OO  WWYYSSOOKKOOŚŚCCII  OOPPŁŁAATTYY  ZZAA  GGOOSSPPOODDAARROOWWAANNIIEE  OODDPPAADDAAMMII  

KKOOMMUUNNAALLNNYYMMII  ––  NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII,,  NNAA  KKTTÓÓRRYYCCHH  ZZAAMMIIEESSZZKKUUJJĄĄ  MMIIEESSZZKKAAŃŃCCYY  

  
Podstawa prawna: 

 
Składający: 

 
Termin składania: 

 

 
 

Miejsce składania: 

Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz. U. z 2017 r., 

poz. 1289 ze zm.) 
Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych w Gminie Mińsk 

Mazowiecki 
W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie 

obowiązku uiszczania opłaty lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opłaty 

(w przypadku zamieszkania na danej nieruchomości mieszkańca, czy zmiany danych będących 
podstawą do ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) 

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki, ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki 

  

DDEEKKLLAARRAACCJJĘĘ  NNAALLEEŻŻYY  WWYYPPEEŁŁNNIIĆĆ  CCZZYYTTEELLNNIIEE,,  KKOOMMPPUUTTEERROOWWOO  LLUUBB  RRĘĘCCZZNNIIEE  WWIIEELLKKIIMMII,,  DDRRUUKKOOWWAANNYYMMII  LLIITTEERRAAMMII  CCZZAARRNNYYMM  

LLUUBB  NNIIEEBBIIEESSKKIIMM  KKOOLLOORREEMM  

  

OORRGGAANN  WWŁŁAAŚŚCCIIWWYY  DDOO  ZZŁŁOOŻŻEENNIIAA  DDEEKKLLAARRAACCJJII::  WWÓÓJJTT  GGMMIINNYY  MMIIŃŃSSKK  MMAAZZOOWWIIEECCKKII  

            UULL..  CCHHEEŁŁMMOOŃŃSSKKIIEEGGOO  1144  

          0055--330000  MMIIŃŃSSKK  MMAAZZOOWWIIEECCKKII  
  

AA..  OOBBOOWWIIĄĄZZEEKK  ZZŁŁOOŻŻEENNIIAA  DDEEKKLLAARRAACCJJII11))  
 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
  

PPIIEERRWWSSZZAA  DDEEKKLLAARRAACCJJAA    
                                                                                                                 __ __ - __ __ - __ __ __ __ 

     (dd   -  mm   -      rrrr) 

NNOOWWAA  DDEEKKLLAARRAACCJJAA  ––  ZZMMIIAANNAA  DDAANNYYCCHH   

KKOORREEKKTTAA  DDEEKKLLAARRAACCJJII  

B. PPOODDMMIIOOTT  ZZOOBBOOWWIIĄĄZZAANNYY  DDOO  ZZŁŁOOŻŻEENNIIAA  DDEEKKLLAARRAACCJJII22)) 
 

Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 

 WWŁŁAAŚŚCCIICCIIEELL                                                                                                                                            WWSSPPÓÓŁŁWWŁŁAAŚŚCCIICCIIEELL    

  UUŻŻYYTTKKOOWWNNIIKK  WWIIEECCZZYYSSTTYY                                                                                      ZZAARRZZĄĄDDCCAA  NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII  

  NNAAJJEEMMCCAA,,  DDZZIIEERRŻŻAAWWCCAA                                                                                             IINNNNYY  

  

CC..  DDAANNEE  SSKKŁŁAADDAAJJĄĄCCEEGGOO  DDEEKKLLAARRAACCJJĘĘ  

 OOSSOOBBAA  FFIIZZYYCCZZNNAA                                 

  OOSSOOBBAA  PPRRAAWWNNAA      

  JJEEDDNNOOSSTTKKAA  OORRGGAANNIIZZAACCYYJJNNAA  NNIIEEPPOOSSIIAADDAAJJĄĄCCAA  OOSSOOBBOOWWOOŚŚCCII  PPRRAAWWNNEEJJ 
  

CC..11..  DDAANNEE  IIDDEENNTTYYFFIIKKAACCYYJJNNEE  //  AADDRREESS  ZZAAMMIIEESSZZKKAANNIIAA  

NNAAZZWWAA  PPEEŁŁNNAA//  IIMMIIĘĘ  ((  IIMMIIOONNAA))  II  NNAAZZWWIISSKKOO  

  

  

IIMMIIĘĘ  MMAATTKKII  

  

IIMMIIĘĘ  OOJJCCAA  NNUUMMEERR  PPEESSEELL33))  //  IIDDEENNTTYYFFIIKKAATTOORR  NNIIPP44))  

KKRRAAJJ  

  
WWOOJJEEWWÓÓDDZZTTWWOO  

  
PPOOWWIIAATT  

GGMMIINNAA  

  
UULLIICCAA  NNRR  DDOOMMUU  NNRR  LLOOKKAALLUU  

MMIIEEJJSSCCOOWWOOŚŚĆĆ  

  
KKOODD  PPOOCCZZTTOOWWYY  PPOOCCZZTTAA  

NNRR  RRAACCHHUUNNKKUU  BBAANNKKOOWWEEGGOO  WWSSKKAAZZAANNEEGGOO  DDOO  ZZWWRROOTTUU  NNAADDPPŁŁAATTYY55))  

  

  

NNRR  TTEELLEEFFOONNUU  

EE--MMAAIILL  

  



CC..22..  DDAANNEE  IIDDEENNTTYYFFIIKKAACCYYJJNNEE  MMAAŁŁŻŻOONNKKAA  SSKKŁŁAADDAAJJĄĄCCEEGGOO  DDEEKKLLAARRAACCJJĘĘ                                                        

((OODDPPOOWWIIEEDDZZIIAALLNNEEGGOO  MMAAJJĄĄTTKKIIEEMM  WWSSPPÓÓLLNNYYMM))  //  AADDRREESS  ZZAAMMIIEESSZZKKAANNIIAA    

IIMMIIĘĘ  ((  IIMMIIOONNAA))  II  NNAAZZWWIISSKKOO  

  

IMIĘ MATKI IMIĘ OJCA 

  

NUMER PESEL3)/ IDENTYFIKATOR NIP4) 

KKRRAAJJ  

  
WWOOJJEEWWÓÓDDZZTTWWOO  PPOOWWIIAATT  

GGMMIINNAA  

  
UULLIICCAA  NNRR  DDOOMMUU  

  
NNRR  LLOOKKAALLUU  

MMIIEEJJSSCCOOWWOOŚŚĆĆ  KKOODD  PPOOCCZZTTOOWWYY  PPOOCCZZTTAA  

NNRR  RRAACCHHUUNNKKUU  BBAANNKKOOWWEEGGOO  WWSSKKAAZZAANNEEGGOO  DDOO  ZZWWRROOTTUU  NNAADDPPŁŁAATTYY55))
  NNRR  TTEELLEEFFOONNUU  

EE--MMAAIILL  

DD..  AADDRREESS  NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII  ZZAAMMIIEESSZZKKAAŁŁEEJJ,,  NNAA  KKTTÓÓRREEJJ  PPOOWWSSTTAAJJĄĄ  OODDPPAADDYY  KKOOMMUUNNAALLNNEE  

MMIIEEJJSSCCOOWWOOŚŚĆĆ  

  
UULLIICCAA  

  
NNRR  DDOOMMUU  NNRR  LLOOKKAALLUU  

NNRR  EEWWIIDDEENNCCYYJJNNYY  DDZZIIAAŁŁKKII  

  

EE..  DDAANNEE  DDOOTTYYCCZZĄĄCCEE  OOSSÓÓBB  ZZAAMMIIEESSZZKKUUJJĄĄCCYYCCHH  NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚĆĆ    
  

 

E.1. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D 

niniejszej deklaracji zamieszkuje6)  
(należy podać liczbę osób zamieszkujących nieruchomość) 
 

 

 

 

osób 
  

FF..RROODDZZAAJJ  OODDBBIIEERRAANNYYCCHH  OODDPPAADDÓÓWW77))  

RRaaddaa  GGmmiinnyy  MMiińńsskk  MMaazzoowwiieecckkii  ookkrreeśślliiłłaa  WWYYŻŻSSZZEE  ssttaawwkkii  ooppłłaattyy  zzaa  ggoossppooddaarroowwaanniiee  ooddppaaddaammii  kkoommuunnaallnnyymmii,,  jjeeżżeellii  ooddppaaddyy  kkoommuunnaallnnee  bbęęddąą  

zzbbiieerraannee  ww  ssppoossóóbb  nniieesseelleekkttyywwnnyy  ((nniieesseeggrreeggoowwaannee))..  Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązywania się 

z obowiązku selektywnego zbierania odpadów  komunalnych Wójt Gminy w drodze decyzji naliczy opłatę za odprowadzanie odpadów zmieszanych 

wraz z zaległymi odsetkami. 

  

OOŚŚWWIIAADDCCZZAAMM,,  ŻŻEE  ZZOOBBOOWWIIĄĄZZUUJJĘĘ  SSIIĘĘ  DDOO  ZZBBIIEERRAANNIIAA  ZZ  NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII  WWSSKKAAZZAANNEEJJ  WW  CCZZĘĘŚŚCCII  DD  NNIINNIIEEJJSSZZEEJJ  DDEEKKLLAARRAACCJJII (Proszę 

zaznaczyć TTYYLLKKOO JJEEDDEENN wariant) 
 

 ODPADÓW SEGREGOWANYCH   
 

 ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH NIESEGREGOWANYCH  
 

GG..  OOPPŁŁAATTAA  ZZAA  GGOOSSPPOODDAARROOWWAANNIIEE  OODDPPAADDAAMMII    

SSttaawwkkaa  ooppłłaattyy  ookkrreeśślloonnaa  ww  ooddrręębbnneejj  UUcchhwwaallee  RRaaddyy  GGmmiinnyy  MMiińńsskk  MMaazzoowwiieecckkii  ww  sspprraawwiiee  wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty     
 

WW  PPRRZZYYPPAADDKKUU  WWYYBBOORRUU  SSEELLEEKKTTYYWWNNEEGGOO  ZZBBIIEERRAANNIIAA  OODDPPAADDÓÓWW  KKOOMMUUNNAALLNNYYCCHH  NNAALLEEŻŻYY  WWYYBBRRAAĆĆ  SSTTAAWWKKĘĘ  PPOODDSSTTAAWWOOWWĄĄ,,  AA  PPRRZZYY  WWYYBBOORRZZEE  

NNIIEESSEELLEEKKTTYYWWNNEEJJ  ZZBBIIÓÓRRKKII  OODDPPAADDÓÓWW  KKOOMMUUNNAALLNNYYCCHH  ((ZZMMIIEESSZZAANNYYCCHH  OODDPPAADDÓÓWW))  NNAALLEEŻŻYY  WWYYBBRRAAĆĆ  OOPPŁŁAATTĘĘ  PPOODDWWYYŻŻSSZZOONNĄĄ..  

 

Stawka miesięcznej opłaty określona w odrębnej Uchwale Rady Gminy Mińsk Mazowiecki 

G.1. 

 

 

                                            zł/osoba 

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość będących członkami rodzin wielodzietnych 

G.2.  

 

 

 

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość niebędących członkami rodzin wielodzietnych 

G.3.  

 

 

 

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość (suma wartości z poz. G.2. i G.3) 

G.4.  

 

 

                                          

Wysokość miesięcznej opłaty od osób zamieszkujących nieruchomość (iloczyn wartości z 

poz. G.1. i G.4.) 

G.5. 

 

 

zł/miesiąc 



Wysokość zwolnienia z opłaty (wysokość zwolnienia wynika z obowiązującej uchwały Rady 

Gminy Mińsk Mazowiecki) 

G.6. 

 

zł/miesiąc  

Wysokość miesięcznej opłaty podlegającej zwolnieniu (iloczyn wartości z poz. G.2. i G.6.) 

G.7. 

  

zł/miesiąc 

Wysokość miesięcznej opłaty po uwzględnieniu opłaty podlegającej zwolnieniu (od wartości 

z poz. G.5. należy odjąć wartość z poz. G.7.) 

G.8. 

 

 

zł/miesiąc 

Wysokość opłaty za kwartał (kwotę z poz. G.5. pomnożyć przez 3, z zastrzeżeniem, że 

w przypadku gdy na nieruchomości zamieszkuje/ą rodzin/a/y wielodzietna/e, wówczas kwotę 

z poz. G.8. pomnożyć przez 3) 

G.9. 

  

zł/kwartał 
 

HH..  PPOODDPPIISS  SSKKŁŁAADDAAJJĄĄCCEEGGOO  DDEEKKLLAARRAACCJJĘĘ  //  OOSSOOBBYY  RREEPPRREEZZEENNTTUUJJĄĄCCEEJJ  

SSKKŁŁAADDAAJJĄĄCCEEGGOO  DDEEKKLLAARRAACCJJĘĘ  

 

H.1. Data wypełnienia 

 

 

H.2. Podpis składającego deklarację 

 

 

H.3. Podpis małżonka 

 

II..  AADDNNOOTTAACCJJEE  OORRGGAANNUU  
 

  

                                                                                                                                                                  PPOOUUCCZZEENNIIEE  

WW  PPRRZZYYPPAADDKKUU  NNIIEEWWPPŁŁAACCEENNIIAA  WW  OOKKRREEŚŚLLOONNYYCCHH  UUSSTTAAWWOOWWOO  TTEERRMMIINNAACCHH  KKWWOOTTYY  NNAALLEEŻŻNNEEJJ  OOPPŁŁAATTYY  LLUUBB  WWPPŁŁAACCEENNIIAA  JJEEJJ  

WW  NNIIEEPPEEŁŁNNEEJJ  WWYYSSOOKKOOŚŚCCII,,  NNIINNIIEEJJSSZZAA  DDEEKKLLAARRAACCJJAA  SSTTAANNOOWWII  PPOODDSSTTAAWWĘĘ  DDOO  WWYYSSTTAAWWIIEENNIIAA  TTYYTTUUŁŁUU  WWYYKKOONNAAWWCCZZEEGGOO,,  

ZZGGOODDNNIIEE  ZZ  PPRRZZEEPPIISSAAMMII  UUSSTTAAWWYY  ZZ  DDNNIIAA  1177  CCZZEERRWWCCAA  11996666  RR..  OO  PPOOSSTTĘĘPPOOWWAANNIIUU  EEGGZZEEKKUUCCYYJJNNYYMM  WW  AADDMMIINNIISSTTRRAACCJJII  ((DDZZ..  UU..  

ZZ  22001166  RR,,  PPOOZZ..  559999))..    

  

W razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych 

wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, Wójt określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody. 

  

Objaśnienia: 
1) ● Pierwsza deklaracja – powstanie obowiązku uiszczania opłaty ( np. nabycie własności domu i zamieszkanie w nim) 

   ● Nowa deklaracja – zmienia wymiar z poprzednich deklaracji (np. wprowadził się nowy mieszkaniec lub wyprowadził się dotychczas 

zamieszkujący nieruchomość). 

   ● Korekta deklaracji – w przypadku, gdy wcześniejsza deklaracja została wypełniona z błędami i właściciel dokonuje jej korekty. 

W przypadku złożenia korekty deklaracji lub nowej deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi nie stwierdza się nadpłaty w tej opłacie za miesiące, w których usługa odbierania odpadów komunalnych była 

świadczona. 
2) w zabudowie wielolokalowej deklarację składa zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością, dla każdej nieruchomości (lokalu) 

odrębną 
3) PESEL – w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej 

lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług 
4) NIP – w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu 
5) podanie rachunku bankowego jest dobrowolne 



6) W przypadku występowania większej liczby osób zameldowanych niż osób zamieszkałych właściciel nieruchomości jest zobowiązany dołączyć 

do niniejszej deklaracji informację ( w formie oświadczenia) o osobach zamieszkujących poza miejscem zameldowania. W przypadku 

niewykonania powyższego ilość osób będzie brana z rejestru meldunkowego Urzędu Gminy. 
7) Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązywania się z obowiązku selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę za odprowadzanie odpadów zmieszanych. 
8) Deklarację można złożyć za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Deklaracja złożona za pomocą elektronicznej skrzynki 

podawczej musi być podpisana bezpiecznym podpisem weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem 

potwierdzonym profilem zaufania EPUAP. 

 

 

 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki 

 

Niniejszym informuje się, że: 

1)    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki z siedzibą w Urzędzie Gminy 

Mińsk Mazowiecki przy ul. Chełmońskiego 14 zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych tj. zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, 

przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez 

przesyłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, 

usuwanie lub niszczenie, 

2)    Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Albert Woźnica, e-mail: iod@minskmazowiecki.pl, 

3)    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. w oparciu o niezbędność 

przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, 

4)     Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.) i ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja 

podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.). 

5)     Posiada Pani/Pan prawo do: 

 zażądania od Administratora dostępu do sowich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

 wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 

 przenoszenia danych, 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

6)     Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, 

7)     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji 

w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14 poz. 67 ze zm.). 

 

   Potwierdzam zapoznanie się z powyższą informacją 

              

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

                         (data i podpis) 

 

 


