
Załącznik nr 2 do Uchwały nr  XV/101/2020 Rady Gminy Mietków z dnia 24.01.2020 r. 

1.  Identyfikator  podatkowy  NIP*/numer  PESEL
płatnika**

2. Numer dokumentu

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY,

A NA TERENIE KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września  1996r.  o utrzymaniu czystości  i  porządku w

gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.)
Zobowiązany do złożenia deklaracji: Deklarację zobowiązani  są złożyć właściciele nieruchomości,  na których

nie  zamieszkują  mieszkańcy  na  terenie  Gminy  Mietków  w  rozumieniu
ustawy o utrzymaniu czystości  i  porządku w gminach.  Deklarację  mogą
złożyć  także  współwłaściciele,  użytkownicy  wieczyści  oraz  jednostki
organizacyjne  i  osoby  posiadające  nieruchomość  w  zarządzie  lub
użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Termin składania deklaracji: W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na terenie danej nieruchomości
pierwszego mieszkańca  lub powstania  na  danej  nieruchomości  odpadów
komunalnych .W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia
wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub
określonej  w  deklaracji  ilości  odpadów  powstających  na  danej
nieruchomości,  właściciel  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.

Miejsce składania deklaracji: Urząd Gminy Mietków, ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków

Sposób składania deklaracji: Osobiście  lub listownie (data  nadania  przed upływem terminu  składania
deklaracji), za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Organ właściwy do złożenia deklaracji: Wójt Gminy Mietków

A. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (proszę zaznaczyć stawiając znak „X” w 
odpowiednim polu)

 1.
 
Deklaracja pierwsza (data powstania obowiązku ponoszenia opłaty)  ____-____- _______

 2.
 
Deklaracja zmieniająca (data zaistnienia zmiany)  ____-____- _______ (opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się od miesiąca,
w którym nastąpiła zmiana)

 3. Korekta deklaracji (błędnie sporządzona) ____-____- _______ (okres, którego dotyczy korekta)

(wraz z korektą deklaracji należy złożyć pisemne uzasadnienie przyczyny złożenia korekty) 

 4. Wygaśnięcie obowiązku ____-____- _______ (data wygaśnięcia obowiązku)

(w przypadku, gdy w trakcie miesiąca nastąpi zmiana adresu zamieszkania osoby składającej deklarację na adres w innej gminie,
opłatę za ten miesiąc w całości uiszcza się w gminie, w której dotychczas osoba składająca deklarację zamieszkiwała, a w nowym
miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana)

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć jedno pole znakiem „X”)

 Właściciel nieruchomości / Użytkownik wieczysty nieruchomości

 Współwłaściciel nieruchomości / Współużytkownik wieczysty

(ilość współwłaścicieli…………………….)

 Zarządca, zarząd wspólnoty mieszkaniowej, zasobów spółdzielczych, właściciel budynku wielorodzinnego

 Inny sposób władania nieruchomością, jaki ……………………………………………………………………………………
C. DANE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ– osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

C.1. Pełna nazwa  

C.2. Imię i nazwisko 

C.2. Pesel  C.3. Data urodzenia 



C.4. Imię ojca C.5. Imię matki  

C.6. NIP C.7. REGON

C.8. Adres zamieszkania składającego deklarację

Kraj Województwo Powiat

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu

Miejscowość Kod pocztowy Poczta

D. DANE IDENTYFIKACYJNE  – inny podmiot

 osoba prawna  osoba nie posiadająca osobowości prawnej

D.1. Nazwa pełna

D.2. NIP D.3. REGON

D.4. Adres siedziby

Kraj Województwo Powiat

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu

Miejscowość Kod pocztowy Poczta

D.5. Imię i nazwisko, stanowisko osoby/osób uprawnionej/nych 
do reprezentowania podmiotu wraz z podstawą umocowania
E. DANE O NIERUCHOMOŚCI NIEZANIESZKAŁĘJ, NA KTÓREJ POWSTAJĄ 
ODPADY KOMUNALNE (jeśli adres nieruchomości na której powstają odpady jest taki 
sam jak w punkcie D.4 należy zaznaczyć znak „X” i pominąć pozostałą część punktu E.



Kraj Województwo Powiat

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu

Miejscowość Kod pocztowy Poczta

F. DANE NA TEMAT SPOSOBU ZBIERANIA I MAGAZYNOWANIA ODPADÓW 

Odpady komunalne będą zbierane w sposób selektywny zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Mietków



G. DANE DOTYCZĄCE LICZBY I POJEMNOŚCI POJEMNIKÓW, W KTÓRYCH GROMADZONE SĄ ODPADY KOMUNALNE

G.1. Oświadczam, że na terenie nieruchomości odpady komunalne gromadzone są w następujących pojemnikach (należy wpisać ilość 
poszczególnych pojemników lub worków)

Pojemność
pojemnika (l.)

Ilość
pojemników

Częstotliwość
opróżniania w

miesiącu 

Stawka za pojemnik o
określonej pojemności

Wysokość miesięcznej opłaty

Pojemnik  120 l X =

Pojemnik  240 l X =

Pojemnik  1100 l X =

Pojemnik  KP7 X

Worek 120 l X =

RAZEM

H. UZASADNIENIE W PRZYPADKU KOREKTY DEKLARACJI

I. Podpis składającego/cych deklarację/osoby reprezentującej składającego deklarację
Czytelnie Imię i Nazwisko

J. Korespondencja telefoniczna i elektroniczna



Wyrażam  zgodę  na  doręczanie  mi  pism  drogą  elektroniczną  lub
informowanie drogą telefoniczną we wszystkich sprawach związanych
z opłata za gospodarowanie opadami komunalnymi

  1. Tak  2. Nie

Adres email/numer telefonu

K. Adnotacje organu weryfikującego wysokość opłaty

L.1. Uwagi organu

L.2. Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym    Data i Podpis

Ł. Pouczenie

1.Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 ze zm.)
2.Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.): ,, W
razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwościach co do danych
zawartych w deklaracji  wójt,  burmistrz  lub prezydent  miasta  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,  w  tym  w  przypadku  nieruchomości,  na  których  nie  zamieszkują  mieszkańcy,  średnią  ilość  odpadów  powstających  na
nieruchomościach o podobnym charakterze”.
3.Opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
M. Objaśnienia:

Przez właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i 
osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Część A
Pierwsza  deklaracja-  należy  zaznaczyć  w  przypadku,  gdy  dany  podmiot  nie  składał  wcześniej  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za
gospodarowanie odpadami komunalnymi  na nieruchomości,  której  dotyczy deklaracja.  Właściciel  nieruchomości  winien złożyć  pierwszą
deklarację w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
Korekta deklaracji- właściciel nieruchomości winien złożyć deklarację korygującą w przypadku zmiany danych nie będących podstawą
ustalenia  należnej  opłaty zagospodarowania  odpadami  komunalnymi  (zmiana  nazwiska,  nazwa firmy,  adresu  do  korespondencji,  błędne
podanie danych, popełnione pomyłki) wraz  z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty (art.81 Ordynacji Podatkowej) 
Deklaracja zmieniająca (zmiana danych zawartych w dotychczasowej deklaracji)  –zaznacza się w przypadku zmiany danych mających
wpływ na wysokość opłaty np. zmniejszenie lub zwiększenie liczby zamieszkujących osób. Deklarację zmieniającą 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. 

Część G

Opłatę  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  stanowić  będzie  iloczyn  zdeklarowanej  liczby  pojemników  lub  worków,
przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, oraz ustalonej stawki opłaty za pojemnik lub
worek.



N. Informacja o przetwarzaniu danych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Zgodnie 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 osobowych, zwane dalej RODO), informuję, że:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Mietków; adres siedziby: ul. Kolejowej 35, 55-081 Mietków, tel. (071) 316
81 13.
2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail: iod@mietkow.pl

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizacji usługi odbioru odpadów komunalnych.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa, tj. art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO w zw. z ustawą z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r.,  poz. 2010 ze zm.), ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 poz. 800 ze zm.).

5.Odbiorcą  Pani/Pana  danych  osobowych  będą  podmioty realizujące  na  rzecz  Gminy Mietków usługę  w zakresie  odbierania  odpadów
komunalnych,  podmioty  świadczące  usługi  pocztowe,  bankowe  na  rzecz  jednostki,  podmioty  z  którymi  zawarto  umowy  powierzenia
przetwarzania danych osobowych oraz inne organy i instytucje upoważnione na podstawie przepisów prawa.

6.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

7.Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okres  wskazany  w  instrukcji  kancelaryjnej,  stanowiącej  załącznik  nr  1  do
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt
oraz  instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

8.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9.W przypadku gdy uzna Pan/Pani iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10.Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest  obowiązkowe w zakresie określonym ustawą o utrzymaniu czystości  i  porządku w
gminach, w pozostałym zakresie jest zaś dobrowolne.

11.Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.


