
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/255/2021 

Rady Miejskiej w Mordach 

z dnia 29 listopada 2021r. 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 
 

POLA JASNE NALEŻY WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

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) 

Składający 

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników 

wieczystych, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych oraz innych podmiotów 

władający nieruchomością. 

Termin składania 

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta 

deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni 

od dnia zamieszkania na 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 

komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest 

obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. 

Miejsce składania Urząd Miasta i Gminy Mordy, ul. Kilińskiego 9, 08-140 Mordy 

Organ właściwy do 

złożenia deklaracji 
Burmistrz Miasta i Gminy Mordy 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI  

1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 pierwsza deklaracja  

korekta danych zawartych w deklaracji  

zmiana danych zawartych w deklaracji
1
 

wygaśnięcie obowiązku opłaty
2
 

2. Data powstania obowiązku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi/zaistnienia zmiany/wygaśnięcia 

obowiązku opłaty/korekta danych zawartych w deklaracji 

  -   -     

dzień            miesiąc                     rok 

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  

3. Składający deklarację (właściwe zaznaczyć):  

osoba fizyczna osoba prawna 

4. Tytuł prawny, rodzaj władania (właściwe zaznaczyć): 

 właściciel 

posiadacz zależny (np. najemca, dzierżawca) 

zarządca 

 

współwłaściciel 

użytkownik wieczysty 

inny podmiot władający nieruchomością 

C. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
* dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną ** dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą 

fizyczną 

5. IMIĘ I NAZWISKO* / PEŁNA NAZWA** 

 

6. Identyfikator podatkowy(PESEL*/NIP**) 

Numer PESEL*: 
 

           
 

 

Numer NIP**: 
 

   -   -   -    
 

7. Nr telefonu (nieobowiązkowo) 8. E-mail (nieobowiązkowo) 



D. ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY** 

9. Kraj 10. Województwo 11. Powiat 

12. Gmina 13. Ulica 14. Nr domu 15. Nr lokalu 

16. Miejscowość 17. Kod pocztowy 18. Poczta 

E. ADRES DO KORESPONDENCJI  
(jeśli inny niż adres zamieszkania / siedziby) 

19. Kraj 20. Województwo 21. Powiat 

22. Gmina 23. Ulica 24. Nr domu 25. Nr lokalu 

26. Miejscowość 27. Kod pocztowy 28. Poczta 

F. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
(jeśli inny niż adres zamieszkania / siedziby) 

29. Kraj 30. Województwo 31. Powiat 

32. Gmina 33. Ulica 34. Nr domu 35. Nr lokalu 

36. Miejscowość 37. Kod pocztowy 38. Poczta 

G. OŚWIADCZENIE 

39. Oświadczam, że posiadam kompostownik przydomowy i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady 

komunalne. 

 TAK             NIE 

Stawki 

40. 

 

20,00 zł 

 

stawka miesięczna opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednej osoby 

zamieszkującej na terenie nieruchomości 

41. 2,00 zł wysokość zwolnienia za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości 

zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, położonymi na terenie Miasta i Gminy 

Mordy, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku 

przydomowym od jednej osoby zamieszkującej na terenie nieruchomości 

Obliczenie zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

42. Liczba osób zamieszkujących nieruchomość 

 

43. Wysokość zwolnienia (pole 41) zł 

44. Kwota zwolnienia (pole 42 x pole 43) zł 

  



Obliczenie wysokości opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dla 

nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy 
 

 X  -  =  

liczba osób  

(pole 42) 

 stawka 

opłaty(zł) 

(pole 40) 

 kwota 

zwolnienia(zł) 

(pole 44) 

 kwota 

miesięcznej 

opłaty(zł) 
 

H. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

OD DOMKU LETNISKOWEGO NA NIERUCHOMOŚCI LUB OD INNEJ 

NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO-

WYPOCZYNKOWE. 
45. Ryczałtowa opłata roczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego na 

nieruchomości lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe. 

 

Opłata 

roczna 
189,30  

 

 

I. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 

………………………………………………………… 

Miejscowość i data 

………………………………………………………… 

Czytelny podpis 

J. ZAŁĄCZNIKI (należy podać rodzaj załącznika) 

 

K. ADNOTACJE URZĘDOWE 

46. Uwagi organu podatkowego 

 

47. Data przyjęcia 

 

48. Podpis przyjmującego deklarację 

Objaśnienia: 

1. Dotyczy zmian deklaracji określonych w art. 6m ust. 2 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888) 

2. Należy zaznaczyć w przypadku wygaśnięcia obowiązku opłaty (np. sprzedaż nieruchomości, zmiana 

miejsca zamieszkania, itp.) 

 

  



Pouczenie: 

1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi przepisami ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w przypadku 

niewpłacania opłaty w terminach określonych odpowiednimi aktami prawa miejscowego oraz w przypadku 

wpłacenia jej w niepełnej wysokości. 

2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Miasta i Gminy Mordy deklarację o 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na 

danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 

3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej 

nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Burmistrza Miasta i 

Gminy Mordy w terminie do 10 dnia miesiąca, po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym 

nastąpiła zmiana. 

4. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w 

którym nastąpiła zmiana. 

5. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub 

uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, Burmistrz Miasta i Gminy Mordy 

określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę 

ilość osób zamieszkałych na danej nieruchomości. 

6. Integralną częścią Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest Klauzula 

informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych. 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danychosobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.206.119.1) zwanym dalej RODO 

informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy w Mordach, z siedzibą w 08-140 

Mordy, ul. Kilińskiego 9. Przedstawicielem Administratora danych osobowych jest Burmistrz Miasta i 

Gminy Mordy. 

2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Urzędu Miasta i Gminy w Mordach można się skontaktować w 

sprawie ochrony swoich danych osobowych. Dane kontaktowe do Inspektora Danych znajdują się na stronie 

BIP Urzędu Miasta i Gminy Mordy. 

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa. 

 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2021 poz. 1540) 

 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości o porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 

888) 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnianie uprawnionym podmiotom: służbom, organom 

administracji publicznej, sądom, prokuraturze, komornikom sądowym, państwowym i samorządowym 

jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań 

publicznych, osobom  i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny, jednostkom 

organizacyjnym  w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu 

dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą, 

innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu 

danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą określonych w odrębnych przepisach. 

odbiorcą Pani/Pana danych może być także serwis oprogramowania dziedzinowego w związku z realizacją 

umowy opieki autorskiej nad tymże oprogramowaniem (usuwania usterek, modyfikacja lub jego rozbudową). 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji przez Gminę obowiązków 

wynikających z ustaw. 

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 

9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych na Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO. 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W przypadku nie podania danych 

osobowych nie będą mogły zostać zrealizowane obowiązki wynikające z podpisania Deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Niedopełnienie obowiązku ustawowego może skutkować 

odpowiedzialnością karno-skarbową. 

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

wykorzystywane do profilowania. 


