
 
 
 
             WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI  LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM1 

 

 

 

  1. Numer PESEL / NIP 

              
 

2. Nr dokumentu 3. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/560/2022 
 

Rady Miasta Mława z 20 września 2022 r. 
  

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY                                       
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

Podstawa ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z póżn. zm.) 

Składający: Właściciel nieruchomości (w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)2 

Termin 
składania: 

- w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca  
- do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia 
wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów 
komunalnych powstających na danej nieruchomości 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 

 4. Nazwa i adres siedziby organu, do którego adresowana jest deklaracja. 
BURMISTRZ MIASTA MŁAWA 
UL. STARY RYNEK 19 
06-500 MŁAWA 

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)                                                                                                                                                               

     Pierwsza deklaracja3         Nowa deklaracja4                    Ustanie obowiązku4                    Korekta deklaracji5                        

6. Data od której obowiązuje deklaracja (dzień-miesiąc-rok) 
 

     -   -     r. 

 7. Okres, którego dotyczy korekta deklaracji (dzień-miesiąc-rok) – należy wypełnić tylko w przypadku korekty deklaracji 

Od:   -   -     r.  Do:   -   -     r. 

C. PODMIOT SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ 
 8. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwe pole znakiem X)

 właściciel nieruchomości   współwłaściciel nieruchomości                           jednostka organizacyjna / osoba posiadająca  
                                                                                                                                                                              nieruchomość w zarządzie lub w użytkowaniu 

 użytkownik wieczysty   współużytkownik wieczysty                                inny podmiot władający nieruchomością 
 
                                                                                                                                                                              jaki? …………………………………………… 

D. RODZAJ NIERUCHOMOŚCI 
9. Rodzaj zabudowy (zaznaczyć właściwe pole znakiem X)

               jednorodzinna                                                                                                             wielolokalowa                                              
10. Liczba gospodarstw domowych prowadzonych na nieruchomości     
………………………………………………………………………….. 

11.Liczba lokali, na których zamieszkują 
mieszkańcy…………………………………………………………………………………………………… 

E. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

E.1.     OSOBA FIZYCZNA     OSOBA PRAWNA     JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA 

 12. Nazwisko i Imię 13. Pełna nazwa/pieczątka  (dotyczy osób prawnych lub jednostek 
organizacyjnych) 
 

14. Nr telefonu 15. Adres e-mail

E.2.  ADRES ZAMIESZKANIA /ADRES KORESPONDENCYJNY 
 16. Miejscowość 17. Kod pocztowy

 
18. Poczta 

 19. Ulica 20. Nr domu
 

21. Nr lokalu 
 

E.3.  ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE6 

 22. Miejscowość 23. Ulica 24. Nr domu 25. Nr lokalu



 

 

 

F. OBLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA 
NIERUCHOMOŚCI (CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI), NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY

F.1.Wysokość opłaty ustalona wg odczytu na wodomierzu głównym7 

  Zużycie wody na cele bytowe  
na nieruchomości w poprzednim roku 
kalendarzowym 

  26. 

                

…………………………………………………………..m3 

 Średnie miesięczne zużycie wody na cele 
bytowe na nieruchomości w poprzednim roku 
kalendarzowym  
(zużycie roczne / 12 miesięcy)  
 

27. 
 

 
 ………………………….     /          12             =             ...…..……………………… 
    (ilość m3 z poz. 26)                 (miesięcy)                              średnie miesięczne 
                                                                                                     zużycie wody  

 Iloczyn średniego miesięcznego zużycia wody  
i stawki opłaty 
 

28. 
 
 
 
 
…………………………. ..    X     ………………................             =    … ……………………….zł 
     średnie miesięczne                        stawka opłaty                                  kwota opłaty 
  zużycie wody (poz. 27)                   

 Ograniczenie ustalonej opłaty do 7,8% 
przeciętnego miesięcznego dochodu 
rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za 
gospodarstwo domowe8 

(liczba gospodarstw domowych z poz. 10) 

29. 
 
 
………………………….     X    ………………………     =             ...…..……………………… 
 Liczba gospodarstw                 7,8% dochodu rozporządzalnego         ograniczenie wysokości  
domowych na nieruchomości         na 1 osobę ogółem                                    opłaty                              

 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. 

30. 
 
 
 
 

……………..……..……………………………… zł 

F.2. Wysokość opłaty ustalona wg przeciętnej miesięcznej normy zużycia wody wynoszącej 3,5 m3 na 1 
osobę zamieszkującą na nieruchomości10 

 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 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 

31. 
 
           
 
 
 
 
 
 

                                          3,5 m3 
………………………………..     X               …..………….……

                  =              ……………………..m3
 

liczba osób zamieszkujących         przeciętna miesięczna  
                                                               norma                                     miesięczne zużycie wody         
         na nieruchomości                     zużycia wody                                    na nieruchomości                     
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
Iloczyn zużycia wody i stawki opłaty 

 

32. 
 
 
………………………………..           X                 ………………...                  =               …………………….zł 
 miesięczne zużycie wody                        stawka  opłaty                                         kwota              
 na nieruchomości  z poz.31                                          

 Ograniczenie ustalonej opłaty do 7,8% 
przeciętnego miesięcznego dochodu 
rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za 
gospodarstwo domowe8 

33. 
 
 
………………………….     X    ………………………     =             ...…..……………………… 
 Liczba gospodarstw               7,8% dochodu rozporządzalnego      ograniczenie wysokości  
domowych na nieruchomości         na 1 osobę ogółem                                  opłaty                                

 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. 

34. 
 
 
 
 
                 ………………………..……………………………… zł 
 
 



 

 

F.3. Zwolnienie z części opłaty w przypadku kompostowania bioodpadów stanowiących 
odpady komunalne w kompostowniku przydomowym  

(wypełnia tylko właściciel nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym) 
       

 Oświadczam, że posiadam kompostownik  
i kompostuję bioodpady stanowiące odpady 
komunalne.  
W przypadku zaznaczenia „NIE” nie wypełnia  
się poz. 36,37 i 38 

35. 
 
 
 
           TAK                               NIE 

 

  
Wysokość miesięcznej opłaty  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
(wpisać kwotę z poz. 30 lub z poz. 34). 

36. 
 
 
 
 
 
………………………………….……………………………………………..zł 
 

 Kwota zwolnienia w części z opłaty  
przysługująca właścicielowi nieruchomości 
zabudowanej budynkiem mieszkalnym 
jednorodzinnym kompostującemu bioodpady 
stanowiące odpady komunalne w 
kompostowniku przydomowym 

37. 
 
 
 
 
 
……………………………………………..……………………………….…zł 

  
Wysokość miesięcznej opłaty  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
po uwzględnieniu zwolnienia za 
kompostowanie  
bioodpadów w kompostowniku przydomowym 
 

38. 
 
 
 
 
 
 
 
     …………………       -            .........................     =       ………………………… zł 
   kwota z poz. 36                        kwota z poz. 37                    wysokość opłaty 

 

G. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

Wysokośc opłaty ustalona w części F deklaracji 
         (w poz. 30 lub w poz. 34 lub w poz. 38) 

39. 
 
…………..…………………………….................................................. zł 
                                                 KWOTA OPŁATY 

 
 



 

 

 

 
 
 

 

H. INFORMACJE O ZAŁĄCZNIKACH 

 Pełnomocnictwo do składania 
deklaracji 

40. 
                          TAK                               NIE 

 

 Inne 

41. Liczba i rodzaj załącznika  (należy wpisać, jeżeli są załączone) 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
                        
…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
 

I. INFORMACJE I WYJAŚNIENIA DODATKOWE 

 42. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

J. OŚWIADCZENIE I POUCZENIE DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI  
Oświadczam, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. 
 
W przypadku nieuiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zadeklarowanej           
wysokości w terminie wynikającym z obowiązującej uchwały Rady Miasta Mława w sprawie określenia 
terminu, częstoliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi deklaracja 
niniejsza stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy  
z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 



 

 

 

K. RODO – KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz. U. UE.L.2016.119.1, 
dalej jako RODO] uprzejmie informujemy, że: 

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Mława, adres siedziby: 06-500 Mława, 

ul. Stary Rynek 19, tel. 23 654 33 82, e-mail: info@mlawa.pl 
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem 

e-mail: iod@mlawa.pl  
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązków wynikających z ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz.1297 z późn. zm.), 
w szczególności  w celu:  

o przyjmowania, sprawdzania, ewidencjonowania oraz weryfikacji deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi i prowadzenia bazy danych gminnego systemu gospodarki 
odpadami; 

o prowadzenia ewidencji finansowo – księgowej w zakresie rozliczeń opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi; 

o zapewnienia realizacji usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i ich zagospodarowania 
w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz obsługi reklamacji 
w tym zakresie; 

o wydawania wezwań, postanowień, decyzji i zaświadczeń w sprawach dotyczących opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

o wydawania decyzji w sprawie ulg podatkowych tj. umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu 
płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

o poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 
o windykacji niezapłaconych należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

zgodnie z ustawą z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 479 z późn.zm.). 

o realizacji kontroli przestrzegania i stosowania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
4. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie 

usługi odbierania odpadów komunalnych oraz prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych (wykaz podmiotów na https://bip.mlawa.pl.artykuly/gospodarka-odpadami), Straży Miejskiej  
w Mławie oraz odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych tj. podmiotom 
świadczącym usługi pocztowe, usługi informatyczne i bankowe.  

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały 
zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 
14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r., poz. 164 z późn. zm.). 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:  
o żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, 
o żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 
o żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych, 
o żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 
o wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 
o przenoszenia Pani/Pana danych osobowych. 

8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie 
danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody 
w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem z obowiązującym prawem. 

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych 
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

10. W przypadku, gdy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym osoba, której dane dotyczą jest 
zobowiązana do ich podania. Inne dane osobowe podane przez Pana/Pana nie na podstawie obowiązującego 
przepisu prawa, są podawane dobrowolnie, brak ich podania skutkować może ograniczeniem form komunikacji. 

11. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 
12. Pani/Pana dane nie będą profilowane. 
13. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej 

ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, 
nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 

 
43. Data wypełnienia deklaracji 
 
  

    -   -     r. 
 

44. Czytelny podpis właściciela 
nieruchomości/pełnomocnika/osoby umocowanej 



 

 

 

 

L. ADNOTACJE ORGANU 
45. 

 
 
 
 
 
Ł. WERYFIKACJA ZŁOŻONEJ DEKLARACJI. 
Przeprowadzono czynności sprawdzające złożonej deklaracji w rozumieniu przepisów 
ustawy Ordynacja Podatkowa. 
 
46. Data i podpis pracownika  
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

OBJAŚNIENIA 

 
 
 
1. Właściciel  nieruchomości wypełnia pola białe, pola szare wypełnia organ. 
2. Przez właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki 
organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające 
nieruchomością (art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). 
Jeżeli obowiązki wskazane w ustawie mogą jednocześnie dotyczyć kilku podmiotów spośród wskazanych 
w ust. 1 pkt. 4, obowiązany do ich wykonania jest podmiot lub podmioty faktycznie władające nieruchomością. W takim 
przypadku podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 4 mogą w drodze umowy zawartej w piśmie, wskazać podmiot obowiązany 
do wykonania obowiązków wynikających z ustawy (art. 2 ust 2a ustawy). 
3. Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta 
miasta pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia 
zamieszkania pierwszego mieszkańca na danej nieruchomości (art. 6m ust. 11 pkt 1 ustawy). 
4. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi 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 (art. 6m ust. 2 ustawy). 
Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem przypadku, gdy zmniejszenie zobowiązania 
z tytułu opłaty następuje w związku ze śmiercią mieszkańca, w terminie 6 miesięcy od tego zdarzenia albo w związku 
z informacją/korektą faktur za zużycie wody uzyskaną z przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego 
(art. 6m ust. 4 i 5 ustawy). 
5. Właściciel nieruchomości może skorygować uprzednio złożoną deklarację, przy czym skorygowanie deklaracji następuje 
przez złożenie korygującej deklaracji (art. 6q ust. 1 ucpg w zw. z art. 81 § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja 
podatkowa). Korygującą deklarację należy złożyć na formularzu według wzoru deklaracji obowiązującego w okresie, którego 
dotyczy korekta. 
6. Jedna deklaracja nie może dotyczyć więcej, niż jednej nieruchomości. 

7. Wypełnia właściciel nieruchomości opomiarowanej. 
8. Zgodnie z postanowieniem art. 6j ust. 3f ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku 
nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalana 
na podstawie metody od zużycia wody nie może wynosić więcej, niż 7,8 % przeciętnego miesięcznego dochodu 
rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za gospodarstwo domowe. Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę 
ogółem za rok poprzedni ogłasza w pierwszym kwartale każdego roku, w drodze obwieszczenia  w „Monitorze Polskim” 
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego. 

9. Kwota opłaty nie podlega zaokrągleniu.  
10. Wypełnia właściciel nieruchomości  nieopomiarowanej lub nieruchomości opomiarowanej, dla której brak 
jest odpowiednich danych do ustalenia średniego miesięcznego zużycia wody na cele bytowe w poprzednim roku 
kalendarzowym (rozpoczęcie użytkowania, nabycie lub okresowe użytkowanie nieruchomości w poprzednim roku 
kalendarzowym). 
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