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Załącznik do Uchwały Nr XXXII/273/2022 

Rady Gminy Mierzęcice  
        z dnia 26 stycznia 2022 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 2021 r. poz. 888 ze zm.) 

Składający  Właściciel/współwłaściciele/ użytkownik wieczysty/ jednostka 

organizacyjna/ osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub 

użytkowaniu/podmioty władające nieruchomością 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 

 Współwłaściciel                                            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 
 

 

 

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 liczby domków 

letniskowych na nieruchomości albo innych nieruchomości wykorzystywanych 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. 1z późn. zm.) informujemy, iż: 

1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy 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 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. 

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. Informuję o prawie do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.  

8. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, istnieje prawo do cofnięcia zgody. 

Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania. 

9. Informujemy o prawie  do wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO (na adres Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 

10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.  

11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.  

 

mailto:iodo@mierzecice.pl

