
UCHWAŁA NR 104/XV/20 
RADY GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE 

z dnia 29 kwietnia 2020 r. 

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze 

Gminy Wysokie Mazowieckie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2020 r. poz. 713) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 150 i 284) Rada Gminy uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Ustala się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Wysokie Mazowieckie, w brzmieniu 
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Deklaracja, o której mowa w § 1, przeznaczona jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na 
których powstają odpady komunalne. 

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć do Wójta Gminy pierwszą deklarację, o której mowa 
w § 1, w terminie 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca na danej nieruchomości. 

3. 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. Deklarację, o której mowa w § 1 właściciele nieruchomości mogą przesłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem elektronicznej platformy ePUAP lub Cyfrowego Urzędu Wrót Podlasia, przy czym deklaracja 
winna być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego 
certyfikatu lub z wykorzystaniem profilu zaufanego. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wysokie Mazowieckie. 

§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Uchwała NR 15/III/18 Rady Gminy 
Wysokie Mazowieckie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli 
nieruchomości położonych na obszarze Gminy Wysokie Mazowieckie (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2018 roku 
poz. 361) 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020r. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Sławomir Jan Misiewicz 
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inny (podać jaki) …………………………………………………………………………………………………………………………………

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ

3. Tytuł władania nieruchomością (zaznaczyć włąściwy kwadrat):

właściciel, użytkownik, posiadacz

współwłaściciel, współużytkownik, współposiadacz

zarządca

Uzasadnienie złożenia deklaracji:

zamieszkanie nowonarodzonego dziecka

zgon osoby zamieszkującej na nieruchomości

przyjazd - zamieszkanie mieszkańca z innej gminy

wyjazd mieszkańca do innej gminy

przyjazd mieszkańca z zagranicy

KLAUZURA INFORMACYJNA B. OBOWIĄZEK I CEL ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Obowiązek informacyjny stosowany w związku z przetwarzaniem danych osobowych w oparciuo wymogi prawa: 1.Administratorem 

zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, ul.   Mickiewicza   1A,   18-200   Wysokie   

Mazowieckie,   reprezentowany   przez   Wójta   Gminy   Wysokie   Mazowieckie.  Może  Pan/Pani  skontaktować  się  z  nami  osobiście,  

poprzez  korespondencję  tradycyjną  lub telefonicznie pod numerem (86) 275 26 27- W celu uzyskania informacji dotyczących 

przetwarzanych przez UG danych osobowych może się Pan/Pani skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych za 

pośrednictwem korespondencji e-mail kierowanej na adres: iodugwm@gminawysokiemazowieckie.pl; 2. Pana/Pani  dane  osobowe  

zebraliśmy  na  podstawie  przyjętych  wniosków  iprowadzonej  z  Panem/Panią korespondencji. Dodatkowo dane te mogą być 

uzupełniane o dane osobowe pochodzące z innych źródeł – od organów administracji publicznej, w szczególności z centralnych 

systemów informatycznych; 3. Zbierane  dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  celu  realizacji  zadań  z zakresu  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 Gminy; 4. Pana/Pani  dane  osobowe  będą  przekazywane  uprawnionym  instytucjom  w  szczególności  na  

podstawie obowiązujących przepisów prawa. W usprawiedliwionych przypadkach dane te mogą być udostępnione, na podstawie  

umów  gwarantujących  bezpieczeństwo  danych  osobowych,  instytucjom  świadczącym  usługi serwisowe, gwarancyjne oraz wsparcia 

merytorycznego/organizacyjnego; 5.Pana/ Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do zrealizowania zadania 

lub zadań w związku z którymi zostały zebrane. Po zakończeniu realizacji tych zadań dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w 

calach archiwalnych zgodnie z obowiązującą w jednostce instrukcją archiwalną; 6.Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści podanych 

danych oraz możliwość ich uzupełnienia i aktualizowania. Ma Pan/Pani prawo żądać ograniczenia przetwarzania danych; 7.Przysługuje  

Panu/Pani  prawo  do  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  w  przypadku  przetwarzania zebranych danych osobowych w 

sposób sprzeczny z rozporządzeniem RODO.

2. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):

data zaistnienie zmiany ……………………………

☐ ustanie obowiązku 

uiszczenia opłaty
data zaistnienie zmiany ……………………………

inny podmiot władający nieruchomością ……………………………………………………………………………………..

Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach.

W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca lub do 10 

dnia miesiąca nastepnego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą 

ustalenia wysokości należnej opłaty.

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, ul. Mickiewicza 1A, 18-200 Wysokie Mazowieckie

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

1. Nazwa i adres organu, do którego adresowana jest deklaracja

WÓJT GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE

UL. MICKIEWICZA 1A

18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE

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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 z późn. 

zm.).

miejsce na pieczęć urzędu

DEKLARACJĘ WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB 

NIEBIESKIM KOLOREM

OBJAŚNIENIA
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY

ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

1.  W przypadku posiadania przez właściciela więcej niż jednej nieruchomości, należy złożyć odrębne

deklaracje dla każdej z tych nieruchomości.

2. Wyliczenie wysokości przysługującego zwolnienia z tytułu kompostowania bioodpadów należy obliczyć 

wskazując liczbę osób zamieszkałych na obszarze nieruchomości razy kwotę zwolnienia na jednego mieszkańca 

ustaloną odrębną uchwałą Rady Gminy Wysokie Mazowieckie. Otrzymaną kwotę należy przenieść do właściwej 

komórki w pozycji 26.

3. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałej wylicza się 

mnożąc liczbę osób zamieszkałych na danej nieruchomości oraz stawkę opłaty uchwaloną na jednego 

mieszkańca, a w przypadku zadeklarowania gospodarowania bioodpadów w kompostowniku pomniejszyć ją o 

wysokość przysługującego zwolnienia z tego tytułu (wyliczoną w poz. 25 deklaracji). Tak obliczoną miesięczną 

kwotę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy przemnożyć prze trzy (liczba miesięcy w 

kwartale).

* - dotyczy osób fizycznych

** - dane dobrowolne

Podstawa prawna: 

Składający:

Termin składania deklaracji: 

Miejsce składania:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010).
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liczba osób 

zamieszkujących 

nieruchomość

3
wynik obliczonej opłaty 

miesięcznej  (poz. 25-26)

ilość miesięcy 

w kwartale

                        wysokość kwartalnej 

                                     opłaty

ulga z tytułu kompostowania w miesiącu 

na  osobę

wysokość miesięcznej ulgi na 

osoby tworzące 

gospodarstwo domowe

27. Wyliczenie opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny       

na kwartał:

F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

26. Wyliczenie ulgi w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi  z tytułu kompostowania bioodpadów 

w miesiącu na osobę:

X =

X =

liczba osób zamieszkujących 

nieruchomość

stawka opłaty dla odpadów 

gromadzonych selektywnie 

uchwalona przez Radę Gminy 

Wysokie Mazowieckie

wysokość miesięcznej opłaty

24. Oświadczam, że powstające bioodpady stanowiące odpady komunalne będą zagospodarowane w 

przydomowym kompostowniku (zaznaczyć właściwy kwadrat).

☐ TAK ☐ NIE

25. Wyliczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  gromadzonymi w sposób selektywny  na  miesiąc:

E. OŚWIADCZENIE WŁADAJĄCEGO NIERUCHOMOŚCIĄ

23. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D.2 deklaracji zamieszkuje:

……………………………………
(należy podać liczbę osób)

21. Kod pocztowy 22. Poczta

H. ADNOTOACJE ORGANU

15. Nr ewidencyjny działki(w przypadku braku numeru domu):

…………………………………………………………………..

29. Miejscowość i data 30. Czytelny podpis

D.3 DANE DO KORESPONDENCJI - jeżeli jest inny, niż adres w części D.2

16. Województwo

17. Ulica 18. Nr domu 19. Nr lokalu 20. Miejscowość

12. Ulica 13. Kod pocztowy 14. Poczta

D.2 DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

9. Miejscowość 10. Nr domu 11. Nr lokalu …………………………………………………………………..

28. Oświadczam, że podane dane w niniejszej deklaracji są zgodne z prawdą. 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.5. Imię ojca* 6. PESEL*

7. Nr telefonu** 8. Adres e-mail**

D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO 

     DEKLARACJĘ4. Pierwsze imię, drugie imię, nazwisko* 
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