POLA JASNE DEKLARACJI WYPEŁNIA SKŁADAJACY DEKLARACJĘ. WYPEŁNIĆ NA
MASZYNIEM, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM
LUB NIEBIESKIM KLOREM
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna:
Art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zmianami).
Składający:
Właściciel nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie Gminy
Mikołajki Pomorskie.
Termin składania:
W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła
zmiana.
Miejsce składania: Urząd Gminy w Mikołajkach Pomorskich,
ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie.

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA DEKLARACJI
Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie
ul. Dzierzgońska 2
82-433 Mikołajki Pomorskie
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznacz właściwy kwadrat):
 Pierwsza deklaracja
 Zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji
…………………….
(data zaistnienia zmiany)

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ ( zaznacz właściwy kwadrat)
 właściciel
 współwłaściciel
 użytkownik wieczysty
 jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu
 inny podmiot.........................................................................................................................
D. ADRES DO KORESPONDENCJI ( wypełnić jeśli inny niż w części E)
15. Imię i nazwisko ( dotyczy osób fizycznych)/
Pełna nazwa (dotyczy osób prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej)

E. ADRES SIEDZIBY/ ADRES ZAMIESZKANIA
16.Kraj
17.Województwo

18.Powiat

19.Gmina

20.Ulica

21.Nr domu

23.Miejscowość

24.Kod pocztowy

25.Poczta

26. Numer telefonu

27. Adres e-mail

22.Nr lokalu

F. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
30.
28. Miejscowość
29.Ulica
Nr domu
31.
Nr lokalu

32.Nr działki ………………
Obręb geodezyjny działki
…………………………….
33. Gmina

34. Kod pocztowy

35. Poczta

Oświadczam, iż na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji
zamieszkuje:

36.
…………………………………….
( należy podać liczbę mieszkańców)

G. INFORMACJA DOTYCZĄCA POSIADANIA KOMPOSTOWNIKA PRZYDOMOWEGO
( dotyczy tylko właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
zaznaczyć właściwy kwadrat)
37. Na nieruchomości wskazanej w części F posiadam kompostownik przydomowy, w którym kompostuje się
bioodpady stanowiące odpady komunalne:
 TAK
 NIE

H. OBLICZENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI
Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną
części F
(proszę podać liczbę z pozycji 36)
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
(stawka opłaty ustalona w drodze odrębnej uchwały Rady
Mikołajki Pomorskie)

w

38.

39.

Gminy
……………………..….

zł/osobę

40.

Wysokość miesięcznej opłaty
(liczbę osób wskazaną w poz. 36
należy pomnożyć przez kwotę z poz. 39)

……………..………….

zł/miesiąc

I. DANE DOTYCZĄCE CZĘŚCIOWEGO ZWOLNIENIA Z OPŁATY ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
(należy wypełnić w przypadku zaznaczenia w części F poz. TAK)
Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną
części F

w

41.

Kwota przysługującego zwolnienia określona w Uchwale Rady Gminy w
Mikołajkach Pomorskich w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki
tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące
odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

42.

Wysokość miesięcznego zwolnienia
(liczbę osób wskazaną w poz.41 należy pomnożyć przez kwotę wskazaną
w poz. 42)

43.

Wysokość miesięcznej opłaty po odliczeniu częściowego zwolnienia
(miesięczną kwotę opłaty wykazaną w poz. 42 należy pomniejszyć o
wysokość miesięcznego zwolnienia wykazaną w poz. 43)

44.

……………………..….

……………..………….

……………..………….

zł/osobę

zł/miesiąc

zł

J. OBLICZANIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI ZBIERANYMI W SPOSÓB SELEKTYWNY Z NIERUCHOMOŚCI
REKREACYJNO – WYPOCZYNKOWYCH
Nieruchomość, na której
znajduje się domek letniskowy
lub inna nieruchomość
wykorzystywana na cele
rekreacyjno – wypoczynkowe

Liczba
nieruchomości

1.

Stawka opłaty za
gospodarowanie
odpadami

Wysokość rocznej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
zbieranymi w sposób selektywny
(Roczna opłata = kolumna 1 x kolumna 2)
3.

2.

K. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/
OSOBY REPREZENTUJACEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
(niepotrzebne skreślić)
Imię

Nazwisko

Data wypełnienia (dzień- miesiąc – rok)

Podpis (pieczątka) osoby składającej deklarację/
osoby reprezentującej składającego deklarację
(niepotrzebne skreślić)

ADNOTACJE ORGANU

Pouczenie:
1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie
z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j. Dz. U.
z 2019 r., poz. 1438 z późn. zm.).
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. 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 – RODO) informuję,:
1. Administratorem Pana/Pani danych jest Wójt Gminy w Mikołajkach Pomorskich,
82-433 Mikołajki Pomorskie, ul. Dzierzgońska 2.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Dariusz Klimowski.
3. Kontakt z inspektorem ochrony danych: e-mail: IOD@fioi.org, tel.552394874.
4. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu:
- wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO,
- realizacji umów zawartych z kontrahentami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
- w pozostałych przypadkach dane są przetwarzane na podstawie udzielonej przez Państwa
dobrowolnej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
a RODO,

5. Okres przechowywania danych zależy od przedmiotu sprawy i wyznaczany jest na podstawie
Ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a jeżeli przepis ten
nie wskazuje okresu dotyczącego konkretnej sprawy - dane przechowane będą możliwie najkrótszy
czas, niezbędny do realizacji obowiązku lub usługi.
6. Podczas pozyskiwania danych osobowych administrator podaje osobie, której dane dotyczą
informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem
zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania i jakie są
ewentualne konsekwencje niepodania danych.
7. Po zakończeniu przetwarzania dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż
pierwotny cel przetwarzania.
8. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
- osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich
obowiązków służbowych,
- podmioty, którym administrator na podstawie stosownych umów zleca wykonanie czynności,
z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające),
9. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
10. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej
dobrowolnej zgody, posiadają Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie
przepisów ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12. Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa
trzeciego czy organizacji międzynarodowych.
13. Administrator nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
nie stosuje profilowania.
14. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 zgodnie z treścią ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych.

………………………………………………… …………….………………..……………………..
(miejscowość i data)

(czytelny podpis)

