
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/195/2013 

Rady Gminy w Mircu z dnia 24 kwietnia 2013r. 

 

DEKLARACJA 

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 

Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz.U.2012.391 ze zm.) 

Składający 

Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz 

jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych 

podmiotów władających nieruchomością 

Termin składania: 

W terminie do 31 maja 2013 r., a także w terminie 14 dni od daty zaistnienia okoliczności mających wpływ na 

powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku uiszczenia opłaty lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość 

opłaty. 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 

Urząd Gminy Mirzec 

Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec  

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwą pozycję) 

B.1   DANE IDENTYFIKACYJNE  

 
1. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą pozycję)1 

□ 1. właściciel            □ 2. współwłaściciel            □ 3. posiadacz samoistny           □ 4. współposiadacz samoistny 

□ 5. użytkownik wieczysty            □ 6. współużytkownik wieczysty            □ 7. posiadacz           □ 8. zarządca 

IDENTYFIKATOR PODATKOWY: 

PESEL:                        NIP:  

2. Nazwisko i imię, data urodzenia 

 3. Imię ojca, imię matki 

4. Miejsce położenia nieruchomości (miejscowość i oznaczenie ewidencyjne działki) 

B.2  ADRES ZAMIESZKANIA 

 5. Kraj 

 

6. Województwo 7. Powiat 

8. Gmina 9. Ulica 10. Numer domu/Numer lokalu 

11. Miejscowość 12. Kod pocztowy 13. Poczta 

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA  DEKLARACJI 

 14. Okoliczności (zaznaczyć właściwą pozycję) 

               □ 1. pierwsza deklaracja                                □ 2. zmiana danych         

D. OŚWIADCZAM, ŻE: 

□ gromadzę odpady w sposób selektywny i do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję stawkę niższą, 

□ na terenie mojej nieruchomości zagospodarowuję odpady zielone poprzez kompostowanie. 

 



E. USTALENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

F.  

Wyszczególnienie 
Jednostka opłaty2 

(liczba gospodarstw) 
Stawka opłaty3 

Kwota opłaty 

(Liczba gospodarstw 

x stawka opłaty) 

15.  Gospodarstwo domowe -1 osobowe 
16. …………….. 17. ……………. 18. …………….. 

19.  Gospodarstwo domowe –2 osobowe 
20. …………….... 21. …..………. 22. ……………. 

23.  Gospodarstwo domowe –3 osobowe 
24. ……………… 25. ……………. 26. …………….. 

27.  Gospodarstwo domowe –4 osobowe i więcej 
28. ……………… 29. ……………. 30. …………….. 

Razem: 31. …………….. 

F. KWOTA OPŁATY 

 
Kwota opłaty słownie:………………………………………………………………………………………………………………… 

Kwota opłaty (poz.31) 

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO/OSOBY REPREZENTUJACEJ SKŁADAJĄCEGO 

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. 

 

 

32. Imię 33. Nazwisko 

34. data wypełnienia (dzień/miesiąc/rok) 35. Podpis składającego deklarację 

H. ZAŁĄCZNIKI 

1. Oświadczenie o ilości osób zamieszkujących. 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………… 

I. ADNOTACJE ORGANU 

 36. Uwagi organu 

 

37. Podpis przyjmującego formularz 

 
Pouczenie 

 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 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.). 

 Przez podpisanie niniejszej deklaracji wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych z ustaleniem 
należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 Deklarację należy złożyć w terminie do 31 maja 2013 r. dla pierwszej deklaracji , a także w terminie 14 dni od daty zaistnienia 
okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku uiszczenia opłaty lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ 

na wysokość opłaty. 

 

Wyjaśnienia: 

 Obowiązek złożenia deklaracji do Wójta Gminy Mirzec o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje w 
terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów 

komunalnych. 

 Pod pojęciem gospodarstwa domowego rozumie się przez to gospodarstwo prowadzone samodzielnie przez jedną osobę lub wspólnie z 
innymi osobami zamieszkującymi daną nieruchomość. 

 W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
należy złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Mirzec w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 

 Do pierwszej deklaracji należy dołączyć kopię  dotychczasowej umowy na wywóz  odpadów  komunalnych 
 

Objaśnienia: 

1. Podać tytuł będący podstawą do władania daną nieruchomością (np. dzierżawa, najem, posiadanie bez tytułu prawnego) 

2. Jednostka opłaty – liczba gospodarstw domowych na jednej nieruchomości. 

3. Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna Uchwała. 


