Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XLI/331/2021 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 listopada 2021 r.
POLA JASNE WYPEŁNIA: WŁAŚCICIEL, WSPÓŁWŁAŚCICIELE, UŻYTKOWNIK WIECZYSTY, ZARZĄDCA
NIERUCHOMOŚCI LUB PODMIOT WŁADAJĄCY NIERUCHOMOŚCIĄ. NALEŻY WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB
RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
składana przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
(dot. właścicieli nieruchomości, którzy nie kompostują bioodpadów w przydomowym kompostowniku lub kompostują
bioodpady lecz nie są uprawnieni do skorzystania ze zwolnienia z części opłaty dla osób kompostujących bioodpady)
Podstawa
prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
(Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.) dalej zwana ustawą.

czystości

i

porządku

w

gminach

Zobowiązany
do złożenia
deklaracji:

Formularz przeznaczony
dla
właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek
organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów
władających nieruchomościami zamieszkanymi położonymi na terenie Miasta i Gminy Mrocza.

Termin
składania
deklaracji:

Termin złożenia deklaracji upływa w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego
mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, przy czym każda zmiana informacji
będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty rodzi konieczność ponownego złożenia deklaracji,
w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana.

Miejsce
składania:

Urząd Miasta i Gminy Mrocza; 89-115 Mrocza, ul. Plac 1 Maja 20

A ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

BURMISTRZ MIASTA I GMINY MROCZA
ul. PLAC 1 MAJA 20,
89-115 MROCZA
B



OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
(należy zaznaczyć właściwy kwadrat i uzupełnić informację):

PIERWSZA DEKLARACJA
(składana po raz pierwszy)

………………………………………………..…....
(data powstania obowiązku złożenia deklaracji)



NOWA DEKLARACJA



USTANIE OBOWIĄZKU UISZCZANIA
OPŁATY
Obowiązuje od: ……………………………………



KOREKTA DEKLARACJI1

(zmiana danych)

…………………………………………………...
(data wystąpienia zmiany)

z dnia …...........................………………………..…..
( Korekta deklaracji polega na poprawieniu błędu, który został popełniony
w uprzednio złożonej deklaracji)

C SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
(należy zaznaczyć właściwy kwadrat):

 WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI,
 WSPÓŁWŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI,
 UŻYTKOWNIK WIECZYSTY,
 ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI,
 INNY PODMIOT WŁADAJĄCY NIERUCHOMOŚCIĄ

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

D DANE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
(należy zaznaczyć właściwy kwadrat):

RODZAJ SKŁADAJĄCEGO



OSOBA FIZYCZNA / OSOBA FIZYCZNA
PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ



PODMIOT NIEBĘDĄCY OSOBĄ FIZYCZNĄ
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IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA / WSPÓŁWŁAŚCICIELI4 NIERUCHOMOŚCI

D. 1. ……………………………………………………………………………………………………………………
ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBY
KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

PESEL:

TEL

E-MAIL2

NR LOKALU

IMIĘ I NAZWISKO WSPÓŁWŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI

D. 2. ……………………………………………………………………………………………………………………
ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA
KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

PESEL:

TEL

E-MAIL2

NR LOKALU

W PRZYPADKU, GDY WSPÓŁWŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI JEST WIĘCEJ ANIŻELI PÓL W
CZĘŚCI D NINIEJSZEJ DEKLARACJI – POZOSTAŁE OSOBY SKŁADAJĄCE DEKLARACJĘ
WYPEŁNIAJĄ ZAŁĄCZNIK NR Z1 DO DEKLARACJI – OBOWIĄZEK WYPEŁNIENIA ZAŁĄCZNIKA
NR Z1 DO DEKLARACJI DOTYCZY RÓWNIEŻ WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI

D. 3. PEŁNA NAZWA (wypełnia osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej)
……………………………………………………………………………………………………………
REGON

______________

NIP

______________

ADRES SIEDZIBY
MIEJSCOWOŚĆ

ULICA

NR DOMU

GMINA

KOD POCZTOWY

POCZTA

TEL

E-MAIL2

NR LOKALU

E ADRES NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ DOTYCZY DEKLARACJA
(miejsce odbioru odpadów komunalnych)



Należy zaznaczyć, jeżeli adres nieruchomości jest taki sam jak miejsce zamieszkania (nie ma potrzeby
wypełniania dalszej części adresu nieruchomości)
MIEJSCOWOŚĆ
ULICA
NR DOMU
NR LOKALU
KOD POCZTOWY

POCZTA

89-115 / 89-1144

MROCZA / WITOSŁAW4

Strona 2z5

F OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI
(należy zaznaczyć właściwy kwadrat i uzupełnić dane):

Oświadczam, że nieruchomość wskazana w części E jest nieruchomością zabudowaną:



budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym (do dwóch lokali mieszkalnych3) – należy wskazać liczbę
lokali mieszkalnych w całej nieruchomości:



budynkiem mieszkalnym wielolokalowym (powyżej dwóch lokali mieszkalnych3) – składającym się
z: (należy wskazać liczbę lokali mieszkalnych w całej nieruchomości):




1
2

……….

Na terenie nieruchomości/lokalu zamieszkanej/go, wskazanej/go w części E niniejszej
deklaracji, będzie prowadzone selektywne zbieranie odpadów komunalnych.
Liczba osób:
Deklaruję, że na terenie nieruchomości/lokalu, wskazanej/go w części E
niniejszej deklaracji, zamieszkuje:
……………...
G OŚWIADCZENIE O SPOSOBIE ZAGOSPODAROWANIA BIOODPADÓW,
STANOWIĄCYCH ODPADY KOMUNALNE
Oświadczam, iż powstające na mojej nieruchomości bioodpady, stanowiące odpady komunalne
będą:
Kompostowane na terenie mojej nieruchomości przy użyciu przydomowego kompostownika
 o pojemności: ………. m3, jednocześnie rezygnuję z przekazywanie bioodpadów firmie
wywozowej
selektywnie do wyznaczonych worków – pojemników i przekazywane firmie odbierającej
 Zbierane
odpady komunalne
H WYLICZENIE MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
1. liczba mieszkańców do 4 osób:
…………………………………. X ………....………………
(liczba osób zamieszkujących)

(stawka opłaty)

= ………………………….......………........... zł
(iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)

2. liczba mieszkańców powyżej 4 osób:
…………………………………. X ………....………………
(liczba osób zamieszkujących)

(stawka opłaty)

= ………………………….......………........... zł
(iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)

Zobowiązuję się do wnoszenia, za każdy miesiąc, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
z nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji, w wysokości (suma z poz. 1. i 2.)
…………….…... zł , słownie złotych …………………..………………..…………….....……………………

I

PODPIS SKŁADAJĄCEGO (CYCH) DEKLARACJĘ O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.............................
(miejscowość i data)

(czytelny podpis)

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(czytelny podpis)

J

ADNOTACJE ORGANU

Strona 3z5

K Oświadczenie właściciela/li nieruchomości/lokalu zamieszkanej/go 4 dot. powodu
złożenia deklaracji*
Ja, …………………………………………………………………..… właściciel / zarządca nieruchomości /
inna osoba władająca nieruchomością4 o adresie: ….……………………………………………..……….,
oświadczam, że powodem złożenia deklaracji jest (należy krótko opisać powód złożenia deklaracji):
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………...
……………………………………………………………………………………………………………………….
………...……………………………………………………………….…………………………………………….
…………………..…………………………………………………...………………………………………..........
……………………………………………………………………………….…………...………………...…........
…………………………………………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………
Podpis składającego/ych oświadczenie
* Możliwe powody złożenia deklaracji: zbycie/nabycie nieruchomości, zmiana ilości osób, przejęcie obowiązku związanego z gospodarką odpadami

L KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję,
że:
1. Administratorem Państwa danych jest Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (adres: 89-115 Mrocza, ul. Plac 1 Maja 20,
tel. 52 386 74 10, e-mail: urzad@mrocza.pl).
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: iod@umig.mrocza.pl lub
pisemnie na adres Administratora.
3 Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu np. ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c
RODO) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. ordynacja podatkowa.
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów
przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Informuję, że nie podlega Pani/Pan zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym
mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską,
Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),
w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych (RODO);
8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem
realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
9. Państwa dane mogą zostać przekazane: Urzędowi Skarbowemu, ZUS, kancelarii prawniczej, Wykonawcy usługi
odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
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M 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 2020 r.
poz. 1427 z późn. zm.).
N INSTRUKCJA
¹ - właściciel nieruchomości może złożyć korektę deklaracji służącą poprawieniu (skorygowaniu) danych
zamieszczonych w pierwotnej deklaracji, jako podanych niezgodnie ze stanem faktycznym, błędnych, omyłkowych itp.
Podatnik musi złożyć wraz z deklaracją korygującą jej pisemne uzasadnienie. Gdy tego nie zrobi, organ podatkowy ma
obowiązek wezwać podatnika do udzielenia wyjaśnień (art. 274a ordynacji podatkowej)
² - podanie danych jest dobrowolne
3
- zgodnie z art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021, poz. 2351 z późn. zm.) ilekroć
w ustawie jest mowa o budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolnostojący albo
budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący
konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo
jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 % powierzchni
całkowitej budynku;
4
- niepotrzebne skreślić

O OBJAŚNIENIA
¹ - Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi do Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej
nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych (art. 6m ust.
1 Ustawy).
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 (art. 6m ust. 2 Ustawy).
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
- Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
obowiązuje do czasu zmiany deklaracji lub zmiany stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
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