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1. Numer ewidencyjny  

 
 

  Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr XXIV/208/20 

Rady Miejskiej w Michałowie 
z dnia 30.12.2020 r. 

 

 
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 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.) 
                                     oraz Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.) 
 
Składający:      Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych. 
 
Termin składania:      Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy składać  w terminach określonych                 
w  art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2020 r.  poz. 1439 z późn. zm.) 
 
Organ podatkowy      BURMISTRZ MICHAŁOWA 
 

A. MIEJSCE ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

2. w formie pisemnej:                                Urząd Miejski w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo 
    w formie elektronicznej:                         elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
3. Okoliczności powodujące złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 
 
            [    ] PIERWSZA DEKLARACJA                     [    ] NOWA DEKLARACJA                     [    ] KOREKTA DEKLARACJI 
                   (data powstania obowiązku opłaty)                                           (data powstania zmiany)                                                (data powstania zmiany i/lub data ustania obowiązku opłaty)  
 

                                                                                               _____ - __________                                _____ - __________ 
 
C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
    W przypadku zmian w danych składającego deklarację (np. w nazwie, adresie) należy zawiadomić pisemnie tut. organ. 
C.1. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ 
4. Składający deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 
               [    ] osoba fizyczna                                           [    ] osoba prawna          

      
               [    ] jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w tym spółka nieposiadająca osobowości prawnej  
 
5. Tytuł prawny, rodzaj władania (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 
[    ] właściciel                [    ] użytkownik wieczysty                [    ] posiadacz samoistny       [    ] posiadacz zależny (np. najemca, dzierżawca) 
 
[    ] współwłaściciel       [    ] współużytkownik wieczysty       [    ] zarządca                          [    ] inne podmioty władające nieruchomością 
 

C.2. DANE IDENTYFIKACYJNE 
* dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną                   ** dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną 
6. Nazwa pełna * / Pierwsze imię, drugie imię, nazwisko ** (niepotrzebne skreślić) 
 
 
7. Nazwa skrócona * 
 
 
8. Imię ojca, imię matki ** 
 

9. Data urodzenia (dzień – miesiąc – rok) ** 
 
      [____] [____] – [____] [____] – [____] [____] [____] [____] 
 

 
1 Numer PESEL należy podać w przypadku właścicieli będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności 
gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. Natomiast NIP należy podać w przypadku 
pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach 
ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2020 r. poz. 170 z późn. zm.). 



 
C.3. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA ** 
10. Kraj 
 

11. Województwo 12. Powiat 

 
13. Gmina 14. Ulica 15. Numer budynku 16. Numer lokalu  

 
17. Miejscowość 18. Kod pocztowy 

 [___][___] – [___][___][___] 
 

19. Poczta 
 

C.4. ADRES DO KORESPONDENCJI 
20. Kraj 
 

21. Województwo 22. Powiat 

 
23. Gmina 24. Ulica 25. Numer budynku 26. Numer lokalu  

 
27. Miejscowość 28. Kod pocztowy 

 [___][___] – [___][___][___] 
 

29. Telefon / adres e-mail 
 

D. POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI ORAZ NUMER GEODEZYJNY 
UWAGA! Pozycje 30-34 formularza należy wypełnić w przypadku opłaty dot. tylko jednej nieruchomości. 
W przypadku gdy opłata dotyczy więcej niż jednej nieruchomości należy obowiązkowo wypełnić załącznik Nr 2 – Dane o nieruchomościach, 
na których wytwarzane są odpady komunalne. W formularzu-Dane o nieruchomościach, na których wytwarzane są odpady komunalne należy 
wykazać wszystkie nieruchomości, których opłata wynikająca z deklaracji dotyczy. 
30. Adres nieruchomości (ulica) 
 
 

31. Numer geodezyjny działki 
 

32. Obręb 
 

33. Numer budynku 34. Numer lokalu 

E. DANE DOTYCZĄCE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 
UWAGA! 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 do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 
 
E.1. OBLICZENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
35. Liczba mieszkańców 
zamieszkujących daną 
nieruchomość ......................... 
 
 
 
 

36. Oświadczam, że odpady na 
terenie nieruchomości 
wskazanej w części D będą 
zbierane w sposób: 

37. Stawka opłaty za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi od jednego 
mieszkańca zamieszkującego  daną 
nieruchomość wynikająca z uchwały 
Rady Miejskiej w Michałowie 

38. Wysokość miesięcznej 
opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w zł 
(suma iloczynów wartości z 
poz.35 oraz wartości z poz. 37) 

       
       [     ] SELEKTYWNY 

      
…….……………………… zł 

F. DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIEŃ, O  KTÓRYCH MOWA W UCHWALE RADY MIEJSKIEJ W MICHAŁOWIE 
OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI 
F.1.         Oświadczam, że właścicielowi nieruchomości przysługuje zwolnienie, o którym mowa w uchwale Rady 
Miejskiej w Michałowie, obejmujące rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie 
Dużej Rodziny 
F.2.        Oświadczam, że posiadam kompostownik przydomowy i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady 
komunalne 
UWAGA! Oświadczenie jw. oraz pozycje 39 - 43 należy wypełnić wyłącznie w przypadku przysługujących zwolnień, o 
których mowa wyżej. 

39. Liczba mieszkańców 
zamieszkujących daną 
nieruchomość 

40. Liczba 
mieszkańców objętych 
zwolnieniem o którym 
mowa w cz. F.1. 

41. Kwota zwolnienia z opłaty za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi wynikająca z uchwały 
Rady Miejskiej w Michałowie 

42. Wysokość miesięcznej 
kwoty zwolnienia z opłaty za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w zł (suma 
iloczynu z kolumny 1 i 4 oraz 
iloczynu kolumny 2 i 3) 

  dot. zwolnienia o 
którym mowa w 

cz. F.1. 

dot. zwolnienia o 
którym mowa w 

cz. F.2. 

 

1 2 3 4 5 
     
43. Wysokość miesięcznej kwoty zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
(suma iloczynów z kolumny 5) 
 ………………… zł …………… gr 

 

 

 



G. OBLICZENIE KWOTY MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI PODLEGAJĄCEJ 
ZAPŁACIE 

44. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – po uwzględnieniu zwolnień, o których mowa w części F. 
deklaracji (jeżeli takie właścicielowi przysługują) – do zapłaty 
(kwota z pozycji 38 pomniejszona o kwotę z pozycji 43)                                                              ………………… zł …………… gr     

 

H. OŚWIADCZENIE, PODPIS, PIECZĘĆ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO 
DEKLARACJĘ 
Osoba reprezentująca składającego deklarację może być jedynie osoba uprawniona do reprezentowania, np. członek reprezentacji wskazany                
w KRS, opiekun prawny, pełnomocnik określony w pełnomocnictwie. 

 

Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych                            
z rzeczywistością. Oświadczam, że dane podane w niniejszej deklaracji są zgodne z rzeczywistością. 

 

45. Dane osoby składającej deklarację / osoby reprezentującej składającego deklarację (niepotrzebne skreślić) 
 
 
           ……………………………………..                   …………………………………….                       …………………………………….. 
                       Imię i nazwisko                                              Podpis i pieczęć                                             Telefon i adres e-mail 
46. Data wypełnienia deklaracji (dzień – miesiąc – rok) 
 

                                                                 [____][____] – [____][____] – [____][____][____][____] 
 

47. Dane osoby odpowiedzialnej za prawidłowe wypełnienie deklaracji (należy wpisać w przypadku, gdy dane są inne niż w pozycji 45) 
 
 
           ……………………………………..                   …………………………………….                       …………………………………….. 
                        Imię i nazwisko                                              Podpis i pieczęć                                             Telefon i adres e-mail 
I. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH 
48. Do niniejszej deklaracji dołączono (uzupełnić brakujące dane): 
 
1) Załącznik – Dane o nieruchomościach, na których wytwarzane są odpady komunalne         tak / nie (niepotrzebne skreślić) 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
J. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 
49. Uwagi organu podatkowego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50. 
Przypis ……………………..……… zł (miesiące: ……………………………………….) 
 
Odpis   ……………………..……… zł (miesiące: ……………………………………….) 
 

51. Podpis przyjmującego formularz 

  
 
 

POUCZENIE: 
 
1. W przypadku nie wpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty opłaty lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza 

deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami art. 3a ustawy z 17 czerwca 
1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427 z późn.zm.). 

 
2. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi obliczona i wykazana w poz. 44 płatna jest                          

– bez wezwania – na właściwy rachunek Urzędu Miejskiego w Michałowie, w terminach określonych w uchwale Rady 
Miejskiej w Michałowie w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty. 



 
OBJAŚNIENIA: 
 
1. Właściciel nieruchomości, osoby fizyczne, inne podmioty, jednostki organizacyjne wymienione w części C deklaracji                        

są obowiązane złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni                     
od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. 
 

2. 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 do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. 
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc,                       w którym 
nastąpiła zmiana. 

 
3. W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas 
zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania - począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana. 

 
4. Ilekroć w deklaracji mowa jest o: 
 

a) gospodarstwie domowym – rozumie się przez to wszystkie osoby spokrewnione lub niespokrewnione zamieszkałe w 
danym mieszkaniu, utrzymujące się lub nieutrzymujące się wspólnie, przy czym jeden punkt adresowy to co najmniej jedno 
gospodarstwo domowe; 

b) osobie samotnie gospodarującej – rozumie się przez to osobę prowadzącą jednoosobowe gospodarstwo domowe; 
c) właścicielach nieruchomości – 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; 

d) rodzinie wielodzietnej – należy przez to rozumieć rodzinę wielodzietną w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. 
o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020 r. poz. 13 ze zm.);  

e) zbieraniu odpadów w sposób selektywny – rozumie się przez to zbieranie i odbieranie odpadów komunalnych                          
w sposób wskazany w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Michałowo. 

 
5. Dane wynikające z załącznika Nr 2 Dane o nieruchomościach, na których wytwarzane są odpady komunalne stanowią podstawę 

obliczenia łącznej miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykazywanej w części E.1. i poz. 38 deklaracji. 
 

 
PIERWSZY ETAP REALIZACJI OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO: 

 Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest Urząd Miejski w Michałowie,  

ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, reprezentowany przez Burmistrza Michałowa. Może Pan/Pani skontaktować się z nami 

osobiście, poprzez korespondencję tradycyjną lub telefonicznie pod numerem (85) 7131774. 

 Zbierane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, wynikających z 

Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a następnie w celach archiwalnych. Przetwarzanie 

tych danych jest niezbędne do prawidłowego  i sprawnego przebiegu zadań publicznych realizowanych przez Urząd Miejski. 

 Pełna treść obowiązku informacyjnego dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem 

https://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl/ochrona_danych_osobowych/. 

 


