
Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXV.350.2021 

Rady Miasta Ełku z dnia 27 października 2021 r. 

D-GK-Z 

 deklarację należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, drukowanymi literami, 

 wnioskodawca wypełnia obowiązkowo pola jasne, 

 we wszystkich wypełnianych polach, w których pojawia się możliwość wyboru, należy wstawić X we właściwym kwadracie, 

 formularz deklaracji dostępny jest na stronach: http://czystyelk.pl, http://bip.elk.warmia.mazury.pl oraz w Urzędzie Miasta 
Ełku (ul. Marszałka J. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk) 

Numer kartoteki: 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) 

Składający: 

Deklaracja przeznaczona jest dla właścicieli nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Miasta 
Ełku, przez których rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby 
posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością (w sto-
sunku do nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obo-
wiązki właścicieli nieruchomości wspólnej obciążają wspólnotę mieszkaniową lub spółdzielnię mieszkaniową). 

Termin składania: 

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

Pouczenie: 

1. 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 2020 r. poz. 1427 z późn. zm.). 

2. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczy właścicieli nieruchomości, którzy są 
zobowiązani do jej wypełnienia i podpisania. 

3. Właściciele są zobowiązani obliczoną w deklaracji opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłacać za dany 
miesiąc, bez wezwania na przyporządkowany dla podatnika indywidualny rachunek bankowy w terminach: osoby fizyczne 
– do 5. dnia następnego miesiąca, natomiast pozostałe podmioty – do 15. dnia następnego miesiąca. 

Organ podatkowy: Prezydent Miasta Ełku 

Miejsce składania: Urząd Miasta Ełku, 19-300 Ełk, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

1) Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: 

☐ pierwsza deklaracja ☐ zmiana deklaracji ☐ korekta deklaracji ☐ wygaśnięcie obowiązku 

2) Deklaracja obowiązuje od: __ __ - __ __ - __ __ __ __ (dzień – miesiąc – rok) 

3) Przyczyna zmiany danych: 

☐ zmiana danych ☐ zbycie nieruchomości ☐ inne ……………………………………… 

B. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

Adres nieruchomości: 

4) Ulica: 5) Numer budynku: 6) Numer lokalu: 

7) Forma władania nieruchomością: 

☐ właściciel ☐ współwłaściciel ☐ użytkownik wieczysty ☐ posiadacz samoistny 

☐ posiadacz zależny (dzierżawca, najemca) ☐ spółdzielnia / wspólnota mieszkaniowa ☐ inny podmiot …………………... 

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

8) Rodzaj podatnika: 

☐ osoba fizyczna ☐ osoba prawna ☐ jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej / inny 

Dane identyfikacyjne: 

9) Nazwisko i imię / Nazwa1): 

10) PESEL2): 11) NIP2), REGON2): 

Adres zamieszkania / siedziby1): 

12) Kraj: 13) Województwo: 14) Powiat: 

15) Gmina: 16) Ulica: 17) Numer domu: 18) Numer lokalu: 

19) Miejscowość: 20) Kod pocztowy: 21) Poczta: 

22) Numer telefonu3): 23) Adres poczty elektronicznej3): 



Adres korespondencyjny (wypełnić w przypadku, gdy jest inny niż adres zamieszkania / siedziby): 

24) Kraj: 25) Województwo: 26) Powiat: 

27) Gmina: 28) Ulica: 29) Numer domu: 30) Numer lokalu: 

31) Miejscowość: 32) Kod pocztowy: 33) Poczta: 

D. DANE WSPÓŁWŁASCICIELA / WSPÓŁMAŁŻONKA 

Dane identyfikacyjne: 

34) Nazwisko i imię / Nazwa1): 

35) PESEL2): 36) NIP2), REGON2): 

Adres zamieszkania / siedziby1) / korespondencyjny (niepotrzebne skreślić) 

37) Kraj: 38) Województwo: 39) Powiat: 

40) Gmina: 41) Ulica: 42) Numer domu: 43) Numer lokalu: 

44) Miejscowość: 45) Kod pocztowy: 46) Poczta: 

47) Numer telefonu3): 48) Adres poczty elektronicznej3): 

E. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Sposób zbierania odpadów komunalnych:  Selektywny4) 

49)  ☐  Oświadczam, że posiadam kompostownik przydomowy i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komu-

nalne5) (w przypadku zaznaczenia należy wypełnić poz. 52 lub poz. 57). 

Deklarowana opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych (wypełnić w zależności 
od wyboru metody): 

Od gospodar-
stwa 

domowego 
(w przypadku zabudowy 

wielolokalowej należy 
wypełnić załącznik 

D-GK-Z-1) 

Liczba gospodarstw domo-
wych 

Stawka 
opłaty 

Kwota częściowego 
zwolnienia w przy-
padku posiadania 
kompostownika5) 

Kwota miesięcznej opłaty 

(poz. 50 × poz. 51 - poz. 52) 

50)  51)  52)  53)  

Od liczby miesz-
kańców 

zamieszkujących 
daną nierucho-

mość 
(w przypadku zabudowy 

wielolokalowej należy 
wypełnić załącznik 

D-GK-Z-1) 

Liczba lokali 
mieszkalnych 
(w przypadku zabu-
dowy wielolokalo-

wej) 

Liczba osób 
zamieszka-

łych 

Stawka 
opłaty 

Kwota częściowego 
zwolnienia w przy-
padku posiadania 
kompostownika5) 

Kwota miesięcznej opłaty 
(w przypadku zabudowy wielolokalowej: 

poz. 54 × poz. 55 × poz. 56) 
(w przypadku zabudowy jednorodzinnej: 

poz. 55 × poz. 56 - poz. 57) 
54)  

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

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

55)  

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

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

56)  
 

57)  58)  

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

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

Razem wysokość miesięcznej opłaty (poz. 53 + poz. 58): 

59)  

F. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

60) Data wypełnienia deklaracji: 

 
__ __ - __ __ - __ __ __ __ (dzień – miesiąc – rok) 

61) Podpis/y (pieczęć) osoby/osób uprawnionej/-ych /upoważnionej/ych6) 
do podpisywania deklaracji (wszystkich współwłaścicieli): 

  



G. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW 

☐ D-GK-Z-1 (ilość ...............) ☐ inne (ilość ...............) 

H. ADNOTACJE 

62) Uwagi podatnika: 

63) Uwagi organu podatkowego: 

64) Data: 

__ __ - __ __ - __ __ __ __ (dzień – miesiąc – rok) 

65) Podpis przyjmującego deklarację: 

I. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (tzw. 
RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe, jest Prezydent Miasta Ełku 
z siedzibą przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk.  
1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  
2. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeno-

szenia danych.  
3. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane przez okres 

wynikający z obowiązujących przepisów prawa.  
4. Istnieje prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobo-

wych. 
5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.  
6. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właści-

cieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 
7. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi przepis prawa - ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.).  
8. Ponadto, istnieje prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – wobec przetwarzania 

danych osobowych.  
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres – e-mail: dpo@um.elk.pl. adres pocztowy: ul. Marszałka J. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk. 

J. OBJAŚNIENIA 

1) W przypadku podmiotów niebędących osobą fizyczną, tzn. osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej, należy wpisać nazwę  
(zgodnie z KRS) i wskazać adres siedziby głównej, a nie oddziału czy placówki. 

2) Identyfikator podatkowy: w przypadku spółek cywilnych proszę wpisać dane wspólników spółki cywilnej, którzy mają nadane osobiste numery NIP, 
PESEL – w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub  
niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług, NIP – 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 późń. zm.).  
3) Podanie danych jest dobrowolne; podanie danych oznacza wyrażanie zgody na ich wykorzystanie w celach kontaktowych. 
4) Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o otrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) 

właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości 
odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie oraz sposobem określonym w przepisach wydanych na podst. art. 4a 
ust.1 wskazanej ustawy. Zasady selektywnej zbiórki odpadów oraz rodzaje odpadów zbieranych selektywnie zostały określone w Regulaminie 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Ełk. W przypadku niedopełnienia przez podatnika obowiązku selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych, organ podatkowy określa w drodze decyzji wysokość zobowiązania zgodnie z art. 6 ka ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o otrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.). 

5) Ustala się częściowe zwolnienie dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady 
stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na podstawie na podstawie uchwały Rady Miasta Ełku w sprawie wyboru metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności. 

6) W przypadku podpisania deklaracji przez pełnomocnika, zgodnie z art. 80a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 

r. poz. 1540 z późn. zm.), pełnomocnictwo do podpisania deklaracji składa się wraz z deklaracją organowi podatkowemu właściwemu w sprawach 
podatku, którego dana deklaracja dotyczy. Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa należna jest opłata skarbowa płatna 
na rachunek Urzędu Miasta Ełku, z wyłączeniem osób którym przysługują zwolnienia lub wyłączenia podatkowe. 

 


