UCHWAŁA NR XII/100/2019
RADY GMINY MIERZĘCICE
z dnia 16 grudnia 2019 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 6n ust. 1, art. 6m ust. 1, ust. 1a, ust. 1ab
i ust. 1b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j.: Dz. U. z 2019 r.,
poz. 2010), po przeprowadzeniu konsultacji określonych uchwałą Nr IV/21/2010 Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na
terenie Gminy Mierzęcice z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) w przedmiocie projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011 r.
Nr 33 poz. 599)
Rada Gminy Mierzęcice
uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Mierzęcice, według załączników do niniejszej
uchwały:
1) Załącznik nr 1 - deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez
właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy – budynki jednorodzinne (DO - 1 J),
2) Załącznik nr 2 - deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez
właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy – budynki wielolokalowe (DO - 1 W),
3) Załącznik nr 3 - deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli
nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe (DO-2).
§ 2. Deklaracje, o których mowa w §
w Urzędzie Gminy w Mierzęcicach w terminie:

1 właściciele

nieruchomości

są

obowiązani

złożyć

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca albo powstania na danej
nieruchomości odpadów komunalnych – w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek
letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
2) w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących
podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 3. 1. Określa się warunki i tryb składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, o których mowa w § 1niniejszej uchwały, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2. Jako format elektroniczny składanej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi wskazuje się format XML, zgodnie z § 17 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
14 września 2011 roku w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania
formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 180).
3. Układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji elektronicznej jest taki, że pozostaje ona
w relacji tożsamości dokumentu z wzorami deklaracji określonymi w § 1 niniejszej uchwały.
4. Deklarację
przesyła
się
za
pośrednictwem
środków
komunikacji
elektronicznej
z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej dostępnej na platformie Systemu Elektronicznej
Komunikacji Administracji Publicznej dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl lub Elektronicznej
Platformy Usług Administracji Publicznej dostępnej pod adresem https://www.epuap.gov.pl.
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5. Deklaracje składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej muszą być opatrzone jednym
z podpisów elektronicznych, tj. podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu
kwalifikowanego, Profilu zaufanego lub podpisu osobistego.
§ 4. Traci moc uchwała Nr X/83/2015 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe oraz
uchwała Nr XII/91/2015 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia warunków
i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki
letniskowe za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.
§ 6. 1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi
w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Mierzęcice.

Przewodnicząca Rady Gminy
Monika Dyraga
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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII/ 100/2019
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 16 grudnia 2019 r.

PESEL/NIP3

DO-1 J
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ
MIESZKAŃCY – BUDYNKI JEDNORODZINNE
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010)

Składający

Właściciel/współwłaściciele/użytkownik wieczysty/jednostka
organizacyjna/osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie
lub użytkowaniu/podmioty władające nieruchomością
zamieszkałą położoną na terenie Gminy Mierzęcice

Termin składania

- w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej
nieruchomości pierwszego mieszkańca
- w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą
ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi

Miejsce składania

Urząd Gminy w Mierzęcicach
ul. Wolności 95
42-460 Mierzęcice

A. ORGAN WŁAŚCIWY, DO KTÓREGO NALEŻY ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ
Wójt Gminy Mierzęcice
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
B.1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)
 Pierwsza deklaracja

 Korekta

 Deklaracja zmieniająca (nowa)

B.2. Przyczyny złożenia deklaracji zmieniającej (nowej):
 zbycie nieruchomości

 zmiana ilości osób

 zmiana danych

 inne – jakie ……………………………..

Data zaistnienia zmiany: ……………………………………………………………………………………..
C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
 Właściciel

 Osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu

 Współwłaściciele

 Podmiot władający nieruchomością

 Użytkownik wieczysty

 Inny…………………………………

 Jednostka organizacyjna
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D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
D. 1. Rodzaj składającego deklarację
 osoba fizyczna
 osoba prawna
 jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
D.2. Imię i nazwisko/Nazwa pełna podmiotu
Imię i nazwisko lub pełna nazwa podmiotu

Imię ojca

Imię matki

REGON

D.3. Adres zamieszkania/Siedziba składającego deklarację
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Numer domu

Numer lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Numer telefonu

E-mail

D.4. Adres do korespondencji – jeżeli jest inny niż adres w D.3.
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Numer domu

Numer lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Numer telefonu

E-mail

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Miejscowość

Ulica

Numer domu

Numer ewidencyjny działki:
F. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ
1. Na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji zamieszkuje:
…………………………………………
(należy podać liczbę mieszkańców)

2. Posiadam kompostownik i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne:

□ TAK

□ NIE
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G. OBLICZENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
1. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi (iloczyn liczby mieszkańców
zamieszkujących nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określonej
odrębną uchwałą Rady Gminy Mierzęcice)
X

=

zł

2. Kwota zwolnienia w związku z kompostowaniem bioodpadów stanowiących odpady komunalne wynosi
(iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość oraz stawki zwolnienia w części z opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, określonej odrębną uchwałą Rady Gminy Mierzęcice)
X

=

zł

3. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi po zwolnieniu - wysokość opłaty
miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi pomniejszona o kwotę zwolnienia (iloczyn z pkt
1 – iloczyn z pkt 2)
zł
H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ (niepotrzebne
skreślić).
Imię

Nazwisko

Data wypełniania deklaracji

Podpis (pieczęć) właściciela nieruchomości/osoby reprezentującej
właściciela nieruchomości (należy dołączyć pełnomocnictwo lub inny
dokument, z którego wynika uprawnienie do reprezentowania
właściciela nieruchomości)

I. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW (np. oświadczenie, akt zgonu, akt urodzenia, pełnomocnictwo, itp.)
Nazwa załącznika

Liczba egzemplarzy

ADNOTACJE ORGANU
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POUCZENIE
Kto wbrew obowiązkowi do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nie
składa deklaracji w wyznaczonym terminie - podlega karze grzywny.
Kto wbrew złożonej informacji dotyczącej posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim
bioodpadów stanowiących odpady komunalne, nie posiada kompostownika przydomowego lub nie kompostuje w nim
bioodpadów stanowiących odpady komunalne - podlega karze grzywny.
Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji.
W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych
wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, wójt określa w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w
przypadku ich braku – uzasadnione szacunki. Po doręczeniu decyzji złożenie deklaracji nie jest dopuszczalne, jeżeli nie
następuje zmiana danych niezbędnych do określenia wysokości tej opłaty, w tym stawki opłaty.
Właściciel nieruchomości, wobec którego została wydana decyzja, o której mowa wyżej, w przypadku zmiany danych jest
obowiązany do złożenia deklaracji, dotyczy to również przypadku zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Sposób zbierania odpadów będzie podlegał kontroli. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości
obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako
niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym wójta oraz właściciela nieruchomości. Wójt na
podstawie powiadomienia podmiotu odbierającego odpady, wszczyna postępowanie w sprawie określenia wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wójt, określa w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów
komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej.
W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację dotyczącą posiadania kompostownika
przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne: nie posiada kompostownika
przydomowego lub nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub
uniemożliwia wójtowi lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji
zgodności informacji, ze stanem faktycznym – wójt stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia. Utrata prawa
do zwolnienia następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek,
o których mowa powyżej. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od
dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna, i wymaga złożenia nowej deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Objaśnienia:
1. Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości dużymi, drukowanymi literami.
2. We wszystkich wypełnianych polach, w których występuje możliwość wyboru, należy wstawić X w jednym
odpowiednim kwadracie.
3. PESEL w przypadku osób będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem pesel nie prowadzących działalności
gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług, NIP w przypadku
pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu.
4. W przypadku posiadania więcej niż jednej nieruchomości, ich właściciel lub zarządca zobowiązany jest złożyć
odrębną deklarację dla każdej nieruchomości.
5. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać należy (bez wezwania) do 15 dnia miesiąca po
upływie każdego miesiąca, którego dotyczy opłata.
6. W przypadku podpisu osoby reprezentującej osobę składającą deklarację, do deklaracji należy dołączyć
pełnomocnictwo wraz z wniesioną opłatą skarbową.
INFORMACJA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:
W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016 r., s. 1 z późn. zm.) informujemy, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Mierzęcice ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Pana Marka Woźniaka, z którym można się skontaktować
w następujący sposób: adres poczty elektronicznej: iodo@mierzecice.pl
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego wynikającego z przepisów

4

Id: A02B1A40-EB69-48AB-8330-2E92F1F6295C. Podpisany

Strona 4

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Dane mogą być przekazywane lub udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie i w granicach prawa w
celu prawidłowej realizacji zadań określonych w przepisach prawa lub współpracującym z Administratorem
Danych Osobowych na jego wyraźne polecenie w zakresie świadczonych usług informatycznych, pocztowych,
prawniczych.
5. Dane nie będą przekazane do państwa trzeciego - poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji
międzynarodowej.
6. Dane będą przechowywane przez okres zgodny z terminami archiwizacji określonymi przez ustawę o
Narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
7. Informujemy o prawie do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia.
8. Informujemy o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO (na adres Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
9. Podanie danych jest wymogiem ustawowym, nie podanie danych skutkować będzie wszczęciem postępowania w
celu ustalenia opłaty za gospodarowaniem odpadami.
10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
4.

5

Id: A02B1A40-EB69-48AB-8330-2E92F1F6295C. Podpisany

Strona 5

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XII/ 100/2019
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 16 grudnia 2019 r.

PESEL/NIP3

DO-1 W
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ
MIESZKAŃCY – BUDYNKI WIELOLOKALOWE
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010)

Składający

Właściciel/współwłaściciele/wspólnota
mieszkaniowa/jednostka organizacyjna/osoba posiadająca
nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu/podmioty
władające nieruchomością zamieszkałą położoną na
terenie Gminy Mierzęcice

Termin składania

- w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej
nieruchomości pierwszego mieszkańca
- w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących
podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi

Miejsce składania

Urząd Gminy w Mierzęcicach
ul. Wolności 95
42-460 Mierzęcice

A. ORGAN WŁAŚCIWY, DO KTÓREGO NALEŻY ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ
Wójt Gminy Mierzęcice
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
B.1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)
 Pierwsza deklaracja

 Korekta

 Deklaracja zmieniająca (nowa)

B.2. Przyczyny złożenia deklaracji zmieniającej (nowej):
 zbycie nieruchomości

 zmiana ilości osób

 zmiana danych

 inne – jakie ……………………………..

Data zaistnienia zmiany: ……………………………………………………………………………………..
C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
 Właściciel

 Osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu

 Współwłaściciele

 Podmiot władający nieruchomością

 Wspólnota mieszkaniowa

 Inny……………………………………………………………..

 Jednostka organizacyjna
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D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
D. 1. Rodzaj składającego deklarację
 osoba fizyczna
 osoba prawna
 jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
D.2. Imię i nazwisko/Nazwa pełna podmiotu
Imię i nazwisko lub pełna nazwa podmiotu

Imię ojca

Imię matki

REGON

D.3. Adres zamieszkania/Siedziba składającego deklarację
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Numer domu

Numer lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Numer telefonu

E-mail

D.4. Adres do korespondencji – jeżeli jest inny niż adres w D.3.
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Numer domu

Numer lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Numer telefonu

E-mail

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Miejscowość

Ulica

Numer domu

Numer ewidencyjny działki:
F. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ
Na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji zamieszkuje:
…………………………………………
(należy podać liczbę mieszkańców)
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G. OBLICZENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi (iloczyn liczby mieszkańców
zamieszkujących nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określonej
odrębną uchwałą Rady Gminy Mierzęcice)
X

=

zł

H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ (niepotrzebne skreślić).
Imię

Nazwisko

Data wypełniania deklaracji

Podpis (pieczęć) właściciela nieruchomości/osoby reprezentującej
właściciela nieruchomości (należy dołączyć pełnomocnictwo lub inny
dokument, z którego wynika uprawnienie do reprezentowania
właściciela nieruchomości)

I. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW (np. oświadczenie, akt zgonu, akt urodzenia, pełnomocnictwo, itp.)
Nazwa załącznika

Liczba egzemplarzy

ADNOTACJE ORGANU

POUCZENIE
Kto wbrew obowiązkowi do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nie
składa deklaracji w wyznaczonym terminie - podlega karze grzywny.
Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji.
W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych
wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, wójt określa w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w
przypadku ich braku – uzasadnione szacunki. Po doręczeniu decyzji złożenie deklaracji nie jest dopuszczalne, jeżeli nie
następuje zmiana danych niezbędnych do określenia wysokości tej opłaty, w tym stawki opłaty.
Właściciel nieruchomości, wobec którego została wydana decyzja, o której mowa wyżej, w przypadku zmiany danych jest
obowiązany do złożenia deklaracji, dotyczy to również przypadku zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Sposób zbierania odpadów będzie podlegał kontroli. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości
obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako
niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym wójta oraz właściciela nieruchomości. Wójt na
podstawie powiadomienia podmiotu odbierającego odpady, wszczyna postępowanie w sprawie określenia wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wójt, określa w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów
komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej.
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Objaśnienia:
1. Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości dużymi, drukowanymi literami.
2. We wszystkich wypełnianych polach, w których występuje możliwość wyboru, należy wstawić X w jednym
odpowiednim kwadracie.
3. PESEL w przypadku osób będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem pesel nie prowadzących działalności
gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług, NIP w przypadku
pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu.
4. W przypadku posiadania więcej niż jednej nieruchomości, ich właściciel lub zarządca zobowiązany jest złożyć
odrębną deklarację dla każdej nieruchomości.
5. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać należy (bez wezwania) do 15 dnia miesiąca po
upływie każdego miesiąca, którego dotyczy opłata.
6. W przypadku podpisu osoby reprezentującej osobę składającą deklarację, do deklaracji należy dołączyć
pełnomocnictwo wraz z wniesioną opłatą skarbową.
INFORMACJA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:
W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016 r., s. 1 z późn. zm.) informujemy, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Mierzęcice ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Pana Marka Woźniaka, z którym można się skontaktować
w następujący sposób: adres poczty elektronicznej: iodo@mierzecice.pl
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego wynikającego z przepisów
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
4. Dane mogą być przekazywane lub udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie i w granicach prawa w
celu prawidłowej realizacji zadań określonych w przepisach prawa lub współpracującym z Administratorem
Danych Osobowych na jego wyraźne polecenie w zakresie świadczonych usług informatycznych, pocztowych,
prawniczych.
5. Dane nie będą przekazane do państwa trzeciego - poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji
międzynarodowej.
6. Dane będą przechowywane przez okres zgodny z terminami archiwizacji określonymi przez ustawę o
Narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
7. Informujemy o prawie do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia.
8. Informujemy o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO (na adres Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
9. Podanie danych jest wymogiem ustawowym, nie podanie danych skutkować będzie wszczęciem postępowania w
celu ustalenia opłaty za gospodarowaniem odpadami.
10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
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Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XII/ 100/2019
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 16 grudnia 2019 r.

PESEL/NIP3

DO-2
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ DOMEK
LETNISKOWY LUB INNEJ NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANEJ NA CELE
REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWE
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010)

Składający

Właściciel/współwłaściciele/użytkownik
wieczysty/jednostka organizacyjna/osoba posiadająca
nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu/podmioty
władające nieruchomością zamieszkałą położoną na
terenie Gminy Mierzęcice

Termin składania

- w terminie 14 dni od dnia powstania na danej
nieruchomości odpadów komunalnych
- w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących
podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi

Miejsce składania

Urząd Gminy w Mierzęcicach
ul. Wolności 95
42-460 Mierzęcice

A. ORGAN WŁAŚCIWY, DO KTÓREGO NALEŻY ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ
Wójt Gminy Mierzęcice
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
B.1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)
 Pierwsza deklaracja

 Korekta

 Deklaracja zmieniająca (nowa)

B.2. Przyczyny złożenia deklaracji zmieniającej (nowej):
 zbycie nieruchomości

 inne – jakie ……………………………..

 zmiana danych

Data zaistnienia zmiany …………………..

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
 Właściciel

 Osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu

 Współwłaściciele

 Podmiot władający nieruchomością

 Użytkownik wieczysty

 Inny…………………………………………………………….

 Jednostka organizacyjna
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D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
D. 1. Rodzaj składającego deklarację
 osoba fizyczna
 osoba prawna
 jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
D.2. Imię i nazwisko/Nazwa pełna podmiotu
Imię i nazwisko lub pełna nazwa podmiotu

Imię ojca

Imię matki

REGON

D.3. Adres zamieszkania/Siedziba składającego deklarację
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Numer domu

Numer lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Numer telefonu

E-mail

D.4. Adres do korespondencji – jeżeli jest inny niż adres w D.3.
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Numer domu

Numer lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Numer telefonu

E-mail

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Miejscowość

Ulica

Numer domu

Numer ewidencyjny działki:
G. OBLICZENIE WYSOKOŚCI RYCZAŁTOWEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
Wysokość ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi (iloczyn nieruchomości, na
której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno –
wypoczynkowe oraz ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określonej odrębną
uchwałą Rady Gminy Mierzęcice):
X

=

zł
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H. OKRES KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI
Okres korzystania z nieruchomość wskazanej w części E:
………………………………………………………………………………………………………………..
(należy wpisać miesiące korzystania z nieruchomości)
I. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ (niepotrzebne skreślić)
Imię

Nazwisko

Data wypełniania deklaracji

Podpis (pieczęć) właściciela nieruchomości/osoby reprezentującej
właściciela nieruchomości (należy dołączyć pełnomocnictwo lub inny
dokument, z którego wynika uprawnienie do reprezentowania
właściciela nieruchomości)

J. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW (np. oświadczenie, pełnomocnictwo, itp.)
Nazwa załącznika

Liczba egzemplarzy

ADNOTACJE ORGANU

POUCZENIE
Kto wbrew obowiązkowi do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nie
składa deklaracji w wyznaczonym terminie - podlega karze grzywny.
Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji.
W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych
wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, wójt określa w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w
przypadku ich braku – uzasadnione szacunki. Po doręczeniu decyzji złożenie deklaracji nie jest dopuszczalne, jeżeli nie
następuje zmiana danych niezbędnych do określenia wysokości tej opłaty, w tym stawki opłaty.
Właściciel nieruchomości, wobec którego została wydana decyzja, o której mowa wyżej, w przypadku zmiany danych jest
obowiązany do złożenia deklaracji, dotyczy to również przypadku zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Sposób zbierania odpadów będzie podlegał kontroli. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości
obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako
niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym wójta oraz właściciela nieruchomości. Wójt na
podstawie powiadomienia podmiotu odbierającego odpady, wszczyna postępowanie w sprawie określenia wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wójt, określa w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi za rok, w którym nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej.
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Objaśnienia:
1. Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości dużymi, drukowanymi literami.
2. We wszystkich wypełnianych polach, w których występuje możliwość wyboru, należy wstawić X w jednym
odpowiednim kwadracie.
3. PESEL w przypadku osób będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem pesel nie prowadzących działalności
gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług, NIP w przypadku
pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu.
4. W przypadku posiadania więcej niż jednej nieruchomości, ich właściciel lub zarządca zobowiązany jest złożyć
odrębną deklarację dla każdej nieruchomości.
5. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać należy bez wezwania, w terminie określonym
odrębną uchwałą Rady Gminy Mierzęcice.
6. W przypadku podpisu osoby reprezentującej osobę składającą deklarację, do deklaracji należy dołączyć
pełnomocnictwo wraz z wniesioną opłatą skarbową.
INFORMACJA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:
W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016 r., s. 1 z późn. zm.) informujemy, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Mierzęcice ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Pana Marka Woźniaka, z którym można się skontaktować
w następujący sposób: adres poczty elektronicznej: iodo@mierzecice.pl
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego wynikającego z przepisów
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
4. Dane mogą być przekazywane lub udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie i w granicach prawa w
celu prawidłowej realizacji zadań określonych w przepisach prawa lub współpracującym z Administratorem
Danych Osobowych na jego wyraźne polecenie w zakresie świadczonych usług informatycznych, pocztowych,
prawniczych.
5. Dane nie będą przekazane do państwa trzeciego - poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji
międzynarodowej.
6. Dane będą przechowywane przez okres zgodny z terminami archiwizacji określonymi przez ustawę o
Narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
7. Informujemy o prawie do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia.
8. Informujemy o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO (na adres Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
9. Podanie danych jest wymogiem ustawowym, nie podanie danych skutkować będzie wszczęciem postępowania w
celu ustalenia opłaty za gospodarowaniem odpadami.
10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
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