DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz.U. z 2016 r. , poz. 250)

Składający:

Właściciele nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie
Gminy Mogilno

Miejsce składowania deklaracji:

Urząd Miejski w Mogilnie, ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

Organ właściwy
deklaracji:

Burmistrz Mogilna

do

złożenia

A. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
( odpowiednio zaznaczyć znakiem ,,X”)
 NOWA DEKLARACJA - PIERWSZA DEKLARACJA – DATA ZAMIESZKANIA: ….. ….. ……...
DD-MM-RR
 NOWA DEKLARACJA- ZMIANA DANYCH- DATA ZMIANY: ….. ….. ……...
DD-MM-RR
 KOREKTA DEKLARACJI- za okres od ….. ….. ……...
DD-MM-RR

do

…. …... ……….
DD-MM-RR

B.ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE¹
1. Ulica ………………….
2. Nr domu ……………. 3. Nr lokalu …………
4. Miejscowość …………………. 5. Kod pocztowy ……………. 6. Poczta …………

C. OKREŚLENIE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ² ( odpowiednio zaznaczyć znakiem ,,X”)
 właściciel
 użytkownik wieczysty

 współwłaściciel
 inny podmiot władający nieruchomością
 jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie
lub użytkowaniu

D. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
D.1. OSOBA FIZYCZNA
1. Nazwisko ………………………………
2. Imię/Iwiona ……………………………
3. Imię matki ……………………………..
4. Imię ojca ……………………………….
5. Data urodzenia ………………………...
6. PESEL …………………………………

7. Numer telefonu kontaktowego (dane nieobowiązkowe) ……………………………….
8. E-mail …………………………………..
9. Nr rachunku bankowego wskazanego do zwrotu w przypadku powstania nadpłaty (pole nieobowiązkowe)
…………………………………………………………………………………………….
D.2. Pozostałe podmioty
1. Nazwisko i Imię/ Pełna nazwa ……………………………………………………………..
2. NIP ………………………….
3. REGON …………………….
4. Numer telefonu kontaktowego (dane nieobowiązkowe) …………………………………..
5. E-mail …………………………………..
6. Nr rachunku bankowego wskazanego do zwrotu w przypadku powstania nadpłaty (pole nieobowiązkowe)
………………………………………………………………………………………………..
D.3. Adres zamieszkania/Adres siedziby
1. Kraj ……………… 2. Województwo ……………….
3 . Powiat …………………
4. Gmina …………. 5. Ulica …………………. 6. Nr domu ……… 7. Nr lokalu ………
8. Miejscowość …………………. 9. Kod pocztowy ……………. 10. Poczta …………
D.4. Adres do korespondencji (wypełnić jeżeli jest inny niż adres zamieszkania/adres siedziby wskazany
w D.3.)
1. Kraj ……………… 2. Województwo ……………….
3 . Powiat …………………
4. Gmina …………. 5. Ulica …………………. 6. Nr domu ……… 7. Nr lokalu ………
8. Miejscowość …………………. 9. Kod pocztowy ……………. 10. Poczta …………

E. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPŁATY
1. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części B niniejszej deklaracji zamieszkuje
…………………….. osób (podać liczbę mieszkańców)
2. Oświadczam, że odpady komunalne z nieruchomości zbierane będą w sposób: (odpowiednio zaznaczyć
znakiem ,,X”)

 selektywny

 nieselektywny (zmieszany)

F. OBLICZENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI (wysokość opłaty dla nieruchomości zamieszkałych stanowi iloczyn osób zamieszkujących
nieruchomość i stawki opłaty uchwalonej przez Radę Miejską w Mogilnie)

………………………..
liczba osób
zamieszkujących
nieruchomość

X

………………………..

= ………………………

stawka opłaty uchwalona przez
Radę Miejską w Mogilnie dla
wybranego w pkt E sposobu
zbierania odpadów

wysokość opłaty
(należy podać kwotę w PLN)

G. USTANIE OBOWIĄZKU PONOSZENIA OPŁATY
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części B niniejszej deklaracji od

nikt nie zamieszkuje.

….. ….. ……...
DD-MM-RR

H. PODIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ
Zgodnie z art. 24 ust. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2016 roku poz. 922 ze zm.) informuję, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina
Mogilno, ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze
zm.). Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych za wyjątkiem wypadków
obowiązkowego udzielenia informacji określonych w przepisach szczególnych. Posiada Pani/Pan prawo
dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podaje Pani/Pan swoje dane osobowe dobrowolnie.

……………………………………
Miejscowość i data

…………………………………….
czytelny podpis ( z podaniem
imienia i nazwiska)

POUCZENIE
1. 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 2016, poz. 599).

Objaśnienia:
1. Przez nieruchomości zamieszkałe należy rozumieć nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
a więc nieruchomości na których człowiek bytuje stale lub czasowo, spożywa posiłki, przechowje majątek,
spędza czas przeznaczony na odpoczynek niezależnie od czasowych nieobecności związanych
z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem medycznym.
2. Deklarację składa właściciel nieruchomości przez którego rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników
wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu,
a także inne podmioty władajace nieruchomością.
W zabudowie wielorodzinnej obowiązek składania ciąży na osobach sprawujących zarząd nad nieruchomością
wspólną, w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2015 r. poz. 1892) lub
właściciele lokali jeżeli zarząd nie został wybrany.
3. W przypadku posiadania więcej niż jednej nieruchomości, ich właściciel lub zarządca zobowiązany jest
złożyć odrębną deklarację dla każdej nieruchomości.
4. Opłatę można uiszczać w kasie Urzędu Miejskiego w Mogilnie lub przelewem na wyodrębniony rachunek
bankowy Urzędu Miejskiego w Mogilnie.
5. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi do Burmistrza Mogilna w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej
nieruchomości pierwszego mieszkańca.
6. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Burmistrza
Mogilna w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w
zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
7. 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.
8. W przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym, wspólnota mieszkaniowa lub
spółdzielnia mieszkaniowa może żądać od właściciela lokalu, osoby, której służy spółdzielcze prawo do lokalu
lub osoby faktycznie zamieszkującej lokal podania danych niezbędnych do ustalenia wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
9. Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi obowiązuje za kolejne miesiące do czasu korekty deklaracji lub zmiany stawki opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

