
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/240/20 

Rady Miasta Międzyrzec Podlaski 

z dnia 15 grudnia 2020 r. 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy 
 

Podstawa prawna Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020r.,  

poz.1439) 

Składający  Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,  

w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Termin składania W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, a w przypadku zmiany 

danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

powstającymi na danej nieruchomości w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

nastąpiła zmiana. 

Miejsce składania Urząd Miasta Międzyrzec Podlaski, ul. Pocztowa 8, 21-560 Międzyrzec Podlaski 
 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA DEKLARACJI  

Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski, ul. Pocztowa 8, 21-560 Międzyrzec Podlaski 
 

 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 

 deklaracja1                                                           (powstanie obowiązku od) data    _ _ - _ _ - _ _ _ _ 
 

 nowa deklaracja – zmiana danych2                                (zmiana danych od) data    _ _ - _ _ - _ _ _ _ 
 

 korekta deklaracji3                                                                                   data    _ _ - _ _ - _ _ _ _ 
 

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 

    właściciel                           współwłaściciel                 najemca                
 

    dzierżawca                         zarządzający                     inna forma władania: …………………………….. 
                                                                                                                                                                         (wpisać jaka)                        
 

D. DANE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
D.1 OSOBA FIZYCZNA 

IMIĘ I NAZWISKO 
 

 

DATA URODZENIA 
 

 

NUMER PESEL _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 
IMIONA RODZICÓW 

 

 

NUMER TELEFONU  

D.2 POZOSTAŁE PODMIOTY4  

PEŁNA NAZWA 
 

NUMER NIP/REGON 
 

NUMER TELEFONU    

D.3 ADRES ZAMIESZKANIA  
Województwo 

 
Powiat 

 
Gmina  

Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu 

Kod pocztowy 

 
Poczta 

 

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ NA TERENIE MIASTA MIĘDZYRZEC PODLASKI,  

NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE (dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację)5 
Ulica 

 

 

Nr domu Nr lokalu 

 



F.     OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

F.1       WYLICZENIE OPŁATY - ZABUDOWA JEDNORODZINNA6 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ 
 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji, ZAMIESZKUJE: 

  

 

……………………………. osób 
                                                                   (należy podać liczbę mieszkańców) 

INFORMACJA O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA PRZYDOMOWEGO I KOMPOSTOWANIU W NIM 

BIOODPADÓW (zaznaczyć właściwy kwadrat)7   
 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E znajduje się kompostownik 

przydomowy i kompostowane są w nim bioodpady  
 

  TAK                NIE 
 

WYLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 

Opłata miesięczna wynikająca z liczby 

mieszkańców zamieszkujących nieruchomość  
(BEZ ZWOLNIENIA Z TYTUŁU KOMPOSTOWANIA 

BIOODPADÓW)  

(liczba mieszkańców /od 1 do 4 osób/ x stawka opłaty)  +  

(liczba mieszkańców /powyżej 4 osób/ x stawka opłaty) 

 

 

 

 

 

…………………  +  ……………… = ……………………….zł 

Kwota przysługującego zwolnienia z tytułu 

kompostowania bioodpadów  

(liczba mieszkańców x stawka zwolnienia) …………………………………………………………………zł 

Kwota miesięcznej opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi (PO UWZGLĘDNIENIU 

ZWOLNIENIA Z TYTUŁU KOMPOSTOWANIA 

BIOODPADÓW)  

(opłata miesięczna)  -  (kwota zwolnienia) ……………...…… - ………..………= ………………………zł 

Kwota należnej opłaty  

(kwota opłaty miesięcznej x 2 miesiące)8                      

 

…………………………………………………………………zł 
 

 

F.2.         WYLICZENIE OPŁATY - ZABUDOWA WIELORODZINNA (bloki, itp.) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ 

 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji, (zgodnie z załącznikiem do 

deklaracji)9 ZAMIESZKUJE: 

 

                                                            ……………………………. osób 
                                                                   (należy podać liczbę mieszkańców) 

WYLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

 

Wyliczona opłata miesięczna to iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość (zgodnie z załącznikiem  

do deklaracji) i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
 

LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH poszczególne lokale 

nieruchomości wskazanej w części E  

WYLICZENIE OPŁATY 

MIESIĘCZNEJ 
Z - Liczba osób /od 1 do 4/ Y -  Liczba osób /5-tych i kolejnych/ Z x stawka + Y x stawka  

 

…………………….… 

 

………….………………… 

 

……………………… 
 

 

Kwota miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

 

………………………………………zł 

Kwota należnej opłaty (kwota opłaty miesięcznej x 2 miesiące)9  
 

………………………………………zł 
 

 

 
 



G. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Klauzula informacyjna: 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta w Miedzyrzecu Podlaskim jest Burmistrz Miasta 

z siedzibą przy ul. Pocztowej 8, 21-560 Międzyrzec Podlaski, tel.: 83 372 62 11, email: miasto@miedzyrzec.pl 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Międzyrzec Podlaski, e-mail: iod@miedzyrzec.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zadania związanego z prowadzeniem systemu 

gospodarki odpadami komunalnymi polegającego na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski, na podstawie art. 

6 ust. 1 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). 

4. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres załatwienia sprawy, dla potrzeb której zostały zebrane oraz 

przechowywane zgodnie z kategorią obowiązującą w archiwizacji powyższych danych. 

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu i prawo do cofnięcia zgody 

na przetwarzanie danych osobowych. 

6. Jeżeli zaistnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynikającym z art. 6m ust. 1 i 1b ustawy  

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

H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 

 

 

…………………………………………                                         ……………………………………………………… 
        (miejscowość i data wypełnienia deklaracji)                                                                     czytelny podpis (pieczęć) właściciela lub  
                                                                                                                                        osoby władającej nieruchomością/osoby reprezentującej 
 

I. ADNOTACJE URZĘDOWE 

 

 

 

 

 

 

 

Pouczenie 

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

z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020r., poz. 1427 ze zm.) 

 

Objaśnienia do deklaracji 
 

1 Deklaracja – należy zaznaczyć znakiem X, jeżeli właściciel nieruchomości nie składał poprzednio deklaracji  

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia 

zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca wraz z podaniem daty zamieszkania pierwszego 

mieszkańca. 
2  Nowa deklaracja – należy zaznaczyć znakiem X, jeżeli poprzednio była już złożona deklaracja i wystąpiła zmiana 

danych wpływających na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

1) Nową deklarację należy złożyć 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. 

2) W przypadku, gdy mieszkaniec zamieszkuje w gminie tylko przez część miesiąca, to za rozpoczęty miesiąc płaci  

w gminie której mieszkał dotychczas, a w nowym miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. 

3) Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej za okres wsteczny. Wyjątkiem jest zmniejszenie 

liczby osób ujętych w deklaracji z powodu zgonu mieszkańca, który można zgłosić w terminie do 6 miesięcy wstecz 

od dnia tego zdarzenia. 
3  Korekta deklaracji – należy zaznaczyć znakiem X, jeżeli w poprzednio złożonej deklaracji występują błędy (oczywista 

omyłka pisarska, błąd rachunkowy). 
4 Pozostałe podmioty – dotyczy zabudowy wielorodzinnej, wypełnia zarządca nieruchomości (spółdzielnia 

mieszkaniowa, wspólnota). 

mailto:miasto@miedzyrzec.pl
mailto:iod@miedzyrzec.pl


5 Jeśli właściciel/zarządca posiada więcej niż jedną zamieszkałą nieruchomość składa oddzielne deklaracje dla każdej 

nieruchomości. 
6    Kwotę opłaty oblicza i wpisuje składający deklarację.  
7 Jeśli właściciel na nieruchomości jednorodzinnej, której dotyczy deklaracja, posiada kompostownik przydomowy  

i kompostuje w nim bioodpady wytwarzane na tej nieruchomości zaznacza kwadrat „TAK”, jeżeli nie posiada 

kompostownika lub nie kompostuje w nim bioodpadów – zaznacza kwadrat „NIE”. Zaznaczenie kwadratu „TAK” 

uprawnia właściciela do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonego w oparciu  

o liczbę osób zamieszkującej na nieruchomości oraz stawkę zwolnienia ustaloną przez Radę Miasta Międzyrzec Podlaski. 
8 Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Międzyrzec Podlaski właściciele nieruchomości dokonują opłaty z częstotliwością  

raz na dwa miesiące w terminie do 10 dnia pierwszego miesiąca dwumiesięcznego okresu, którego dotyczy opłata. 
9 W przypadku zabudowy wielolorodzinnej do deklaracji należy dołączyć załącznik – wykaz liczby osób zamieszkujących 

nieruchomość. 

 

Pola jasne wypełnia właściciel. Wypełnić dużymi, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik do deklaracji o wysokości  

opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi dla nieruchomości,  

na których zamieszkują mieszkańcy9 

 

WYKAZ LICZBY OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ WIELORODZINNĄ 
 

Adres nieruchomości wielorodzinnej: 
Ulica: 

 
Numer nieruchomości: 

 
Miejscowość: 

Międzyrzec Podlaski 

 

Nr kolejny samodzielnego 

lokalu mieszkalnego 

Liczba osób zamieszkujących poszczególne lokale na danej nieruchomości  

Liczba osób w samodzielnym lokalu mieszkalnym  

(do 4-ej osoby włącznie) 

Liczba pozostałych osób w samodzielnym lokalu 

mieszkalnym(5-ta i kolejne osoby) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Suma osób od 1 do 4 zamieszkujących poszczególne lokale na danej 

nieruchomości segregujących odpady (Z) 

 

………………………osób 

Suma 5-tych i kolejnych osób zamieszkujących poszczególne lokale na danej 

nieruchomości segregujących odpady (Y) 

 

………………………osób 

Suma wszystkich osób zamieszkujących poszczególne lokale na danej 

nieruchomości 

 

………………………osób 
 

Miejscowość i data: 

 

 
 

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

 

Podpis i pieczęć składającego/osoby reprezentującej składającego wykaz: 

 

 
 

................................................................................. 
 


