Elektronicznie podpisany przez:
Małgorzata Domańska
dnia 17 grudnia 2020 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/298/2020
RADY GMINY MOSZCZENICA
z dnia 17 grudnia 2020 r.
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Moszczenica
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) Rada Gminy
Moszczenica uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowiący załącznik nr 1 do
niniejszej uchwały.
2. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej
przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej
przez właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2. Deklaracje, o których mowa w § 1, właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć w terminie:
1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej
nieruchomości odpadów komunalnych;
2) do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych, będąca podstawą
ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub ilości odpadów komunalnych
powstających na danej nieruchomości.
§ 3. 1. Deklaracja winna być złożona:
1) osobiście w formie papierowej w Urzędzie Gminy w Moszczenicy, ul. Kosowska 1, 97-310 Moszczenica;
2) korespondencyjnie na adres: Urząd Gminy w Moszczenicy, ul. Kosowska 1, 97-310 Moszczenica;
3) w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej
ePUAP jako załącznik w pliku o formatach: PDF, DOC.
2. Wzór deklaracji będzie dostępny w pliku PDF, DOC na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy
Moszczenica pod adresem www.bip.moszczenica.eu, na stronie internetowej Gminy Moszczenica
www.ug.moszczenica.eu oraz jako formularz w wersji papierowej w Urzędzie Gminy w Moszczenicy.
§ 4. Deklaracja przesłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia
5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1173) lub
podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późn.
zm.).
§ 5. Traci moc uchwała Nr XXVI/207/16 Rady Gminy Moszczenica z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli
nieruchomości położonych na terenie Gminy Moszczenica (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2016 r. poz. 3184).
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Moszczenica.
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§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie
z dniem 1 stycznia 2021 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Moszczenica
Małgorzata Domańska
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/298/2020
Rady Gminy Moszczenica
z dnia 17 grudnia 2020 r.
POLA JASNE WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

DGOK-1
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
- nieruchomości w Gminie Moszczenica, na których zamieszkują mieszkańcy
Podstawa prawna:
Składający:
Termin składania:
Miejsce składania:
Organ właściwy
do złożenia deklaracji:

ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439)
właściciel nieruchomości zamieszkałej na terenie Gminy Moszczenica
1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca
2) do 10 dnia miesiąca mastępujacego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą
ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Urząd Gminy w Moszczenicy, ul. Kosowska 1, 97-310 Moszczenica
Wójt Gminy Moszczenica

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI:
A1. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):
□ pierwsza deklaracja1 – data powstania obowiązku ........ - …..... - ….....
□ deklaracja zmieniająca2 – data powstania zmiany ........ - …..... - ….....
□ korekta deklaracji3 – data korekty ........ - …..... - ….....
B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ:
*dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi **dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących osobami fizycznymi

B1. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):
□ Właściciel
□ Współwłaściciel
□ Zarządca nieruchomości
□ Użytkownik wieczysty
□ Inny podmiot władający nieruchomością
1. Nazwisko*:
2. Imię/Imiona*:
3. Pełna nazwa**:
4. PESEL*:

5. REGON**:

6. NIP**:

B2. Adres zamieszkania*/ Adres siedziby składającego deklarację**:
7. Kraj:
8. Województwo:

9. Powiat:

10. Gmina:

11. Ulica:

12. Nr domu:

14. Miejscowość:

15. Kod pocztowy:

16. Poczta:

B3. Adres do korespondencji (uzupełnić, jeśli jest inny niż adres zamieszkania/siedziby):
17. Gmina:
18. Ulica:
19. Nr domu:
21. Miejscowość:

22. Kod pocztowy:

B4. Dane kontaktowe:
24. Numer telefonu:

13. Nr lokalu:

20. Nr lokalu:

23. Poczta:

25. Adres poczty elektronicznej:

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY:
26. Gmina: Moszczenica

27. Ulica:

28. Nr domu:

29. Nr lokalu:

30. Działka/Obręb/Arkusz mapy (konieczne w przypadku braku adresu):
31. Miejscowość:

32. Kod pocztowy: 97-310

33. Poczta: Moszczenica
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D. OŚWIADCZENIA WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ:
34. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w punkcie C niniejszej deklaracji zamieszkuje/ą …………………
osoba/y (należy podać liczbę mieszkańców zamieszkujących nieruchomość)
35. Oświadczam, że jestem właścicielem nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym (zaznaczyć
właściwy kwadrat):
□ posiadam kompostownik przydomowy i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne
□ nie posiadam kompostownika przydomowego i nie kompostuję w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne
E. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (oblicza i
wpisuje właściciel nieruchomości zamieszkałej):
Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określona w
uchwale Rady Gminy Moszczenica w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 36. ……………..…..zł/osobę
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
Miesięczna kwota opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (iloczyn liczby
mieszkańców zamieszkujących nieruchomość poz. 34 oraz stawki opłaty poz. 36)
37. ……………… zł/miesiąc
Kwota przysługującego zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi z tytułu posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w
nim bioodpadów, określona w uchwale Rady Gminy Moszczenica w sprawie zwolnienia w
części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady
stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
Wysokość zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami z tytułu posiadania
kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów (iloczyn liczby
mieszkańców zamieszkujących nieruchomość poz. 34 oraz kwoty zwolnienia poz. 38)

38. ……………… zł/osobę

39. ……………… zł/miesiąc

Miesięczna wysokość opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi po
uwzględnieniu przysługującego zwolnienia z tytułu posiadania kompostownika 40. ……………… zł/miesiąc
przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów (różnica kwoty z poz. 37 i kwoty z
poz. 39)
F. PODPIS WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI LUB OSOBY REPREZENTUJĄCEJ WŁAŚCICIELA
NIERUCHOMOŚCI4:

Miejscowość i data

Czytelny podpis

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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1427 z późn. zm.).
2. Właściciel nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania za okres wsteczny, z wyjątkiem sytuacji dotyczącej śmierci
mieszkańca. W przypadku śmierci mieszkańca złożenie nowej deklaracji jest możliwe w terminie 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) Administratorem danych wskazanych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest Wójt Gminy Moszczenica,
ul. Kosowska 1, 97-310 Moszczenica. Inspektorem Danych Osobowych w Urzędzie Gminy w Moszczenicy jest Pani Aneta Maćkiewicz e-mail:
iod@moszczenica.eu.
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 6h ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
w celu związanym z realizacją opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 2 celu, a po tym czasie przez okres oraz w
zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
4) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych i ich sprostowania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych, dotyczących Pani/Pana narusza przepisy Ogólnego
Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.
5) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione
z mocy prawa.
6) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
Objaśnienia:
1 Pole „pierwsza deklaracja” należy zaznaczyć w przypadku, gdy dany podmiot nie składał wcześniej deklaracji.
2 Pole „deklaracja zmieniająca” należy zaznaczyć w przypadku zmiany danych, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3 Pole „korekta deklaracji” należy zaznaczyć m.in. w przypadku zmiany danych osobowych, zmiany danych adresowych, składającego deklarację,
błędu (np. oczywista omyłka pisarska, błąd rachunkowy) z złożonej deklaracji.
4 Jeżeli deklaracja składana jest przez pełnomocnika osoby zobowiązanej, to do deklaracji należy dołączyć dokument potwierdzający pełnomocnictwo
wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/298/2020
Rady Gminy Moszczenica
z dnia 17 grudnia 2020 r.
POLA JASNE WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

DGOK-2

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
- nieruchomości w Gminie Moszczenica, na których nie zamieszkują mieszkańcy
Podstawa prawna:
Składający:
Termin składania:
Miejsce składania:
Organ właściwy
do złożenia deklaracji:

ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1439)
właściciel nieruchomości niezamieszkałej na terenie Gminy Moszczenica
1) 1) 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych
2) do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą
ustalenia ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości
Urząd Gminy w Moszczenicy, ul.Kosowska 1, 97-310 Moszczenica
Wójt Gminy Moszczenica

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI:
A1. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):
□ pierwsza deklaracja1 – data powstania obowiązku ........ - …..... - ….....
□ deklaracja zmieniająca2 – data powstania zmiany ........ - …..... - ….....
□ korekta deklaracji3 – data korekty ........ - …..... - ….....
B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ:
*dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi **dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących osobami fizycznymi

B1. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):
□ Właściciel
□ Współwłaściciel
□ Zarządca nieruchomości
□ Użytkownik wieczysty
□ Inny podmiot władający nieruchomością
1. Nazwisko*:
2. Imię/Imiona*:
3. Pełna nazwa**:
4. PESEL*:

5. REGON**:

6. NIP**:

B2. Adres zamieszkania*/ Adres siedziby składającego deklarację**:
7. Kraj:
8. Województwo:

9. Powiat:

10. Gmina:

11. Ulica:

12. Nr domu:

14. Miejscowość:

15. Kod pocztowy:

16. Poczta:

B3. Adres do korespondencji (uzupełnić, jeśli jest inny niż adres zamieszkania/siedziby):
17. Gmina:
18. Ulica:
19. Nr domu:
21. Miejscowość:

22. Kod pocztowy:

B4. Dane kontaktowe:
24. Numer telefonu:

13. Nr lokalu:

20. Nr lokalu:

23. Poczta:

25. Adres poczty elektronicznej:

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY:
26. Gmina: Moszczenica
27. Ulica:
28. Nr domu:

29.Nr lokalu:

30. Działka/Obręb/Arkusz mapy (konieczne w przypadku braku adresu):
31. Miejscowość:

32. Kod pocztowy: 97-310

33. Poczta: Moszczenica
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D. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ:
34. Oświadczam, że na nieruchomości niezamieszkałej, określonej w niniejszej deklaracji, odpady komunalne gromadzone
są w ilości (miesięcznie):
1. Worek 120 litrów ilość ................szt. x stawka ......................zł = kwota ……………zł
2. Pojemnik 120 litrów ilość ...........szt. x stawka ………..…….zł = kwota ……………zł
3. Pojemnik 240 litrów ilość ……...szt. x stawka ………..…….zł = kwota ……………zł
4. Pojemnik 1100 litrów ilość …….szt. x stawka ………..…….zł = kwota ……………zł
5. Pojemnik 7000 litrów ilość …….szt. x stawka ………..…….zł = kwota ……………zł

E. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (oblicza
i wpisuje właściciel nieruchomości niezamieszkałej):
Miesięczna kwota opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (suma
pkt 1, 2, 3, 4 i 5 z poz. 34)

35. ………………zł/miesiąc

F. PODPIS WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI LUB OSOBY REPREZENTUJĄCEJ WŁAŚCICIELA
NIERUCHOMOŚCI4:

Miejscowość i data

Czytelny podpis

Pouczenie:
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1427 z późn. zm.).
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) Administratorem danych wskazanych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest Wójt Gminy Moszczenica,
ul. Kosowska 1, 97-310 Moszczenica. Inspektorem Danych Osobowych w Urzędzie Gminy w Moszczenicy jest Pani Aneta Maćkiewicz e-mail:
iod@moszczenica.eu.
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 6h ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach w celu związanym z realizacją opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 2 celu, a po tym czasie przez okres oraz w
zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
4) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych i ich sprostowania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych, dotyczących Pani/Pana narusza przepisy Ogólnego
Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych5) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
5) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje
upoważnione z mocy prawa.
6) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
Objaśnienia:
1 Pole „pierwsza deklaracja” należy zaznaczyć w przypadku, gdy dany podmiot nie składał wcześniej deklaracji.
2 Pole „deklaracja zmieniająca” należy zaznaczyć w przypadku zmiany danych, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3 Pole „korekta deklaracji” należy zaznaczyć m.in. w przypadku zmiany danych osobowych, zmiany danych adresowych, składającego deklarację,
błędu (np. oczywista omyłka pisarska, błąd rachunkowy) z złożonej deklaracji.
4 Jeżeli deklaracja składana jest przez pełnomocnika osoby zobowiązanej, to do deklaracji należy dołączyć dokument potwierdzający pełnomocnictwo
wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIV/298/2020
Rady Gminy Moszczenica
z dnia 17 grudnia 2020 r.
POLA JASNE WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

DGOK-3
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
- nieruchomości w Gminie Moszczenica, na których znajdują się domki letniskowe, lub innej
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
Podstawa prawna:
Składający:
Termin składania:
Miejsce składania:
Organ właściwy
do złożenia deklaracji:

ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1439)
właściciel nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na
cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Moszczenica
1) 1) 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych
2) 2) do 10 dnia miesiąna następującego po miesiącu. w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą
ustalenia ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości
Urząd Gminy w Moszczenicy, ul. Kosowska 1, 97-310 Moszczenica
Wójt Gminy Moszczenica

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI:
A1. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):
□ pierwsza deklaracja1 – data powstania obowiązku ........ - …..... - ….....
□ deklaracja zmieniająca2 – data powstania zmiany ........ - …..... - ….....
□ korekta deklaracji3 – data korekty ........ - …..... - ….....
B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ:
*dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi **dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących osobami fizycznymi

B1. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):
□ Właściciel
□ Współwłaściciel
□ Zarządca nieruchomości
□ Użytkownik wieczysty
□ Inny podmiot władający nieruchomością
1. Nazwisko*:
2. Imię/Imiona*:
3. Pełna nazwa**:
4. PESEL*:

5. REGON**:

6. NIP**:

B2. Adres zamieszkania*/ Adres siedziby składającego deklarację**:
7. Kraj:
8. Województwo:

9. Powiat:

10. Gmina:

11. Ulica:

12. Nr domu:

14. Miejscowość:

15. Kod pocztowy:

16. Poczta:

B3. Adres do korespondencji (uzupełnić, jeśli jest inny niż adres zamieszkania/siedziby):
17. Gmina:
18. Ulica:
19. Nr domu:
21. Miejscowość:

22. Kod pocztowy:

13. Nr lokalu:

20. Nr lokalu:

23. Poczta:

B4. Dane kontaktowe:
24. Numer telefonu:

25. Adres poczty elektronicznej:

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY:
26. Gmina: Moszczenica
27. Ulica:
28. Nr domu:

29. Nr lokalu:

30. Działka/Obręb/Arkusz mapy (konieczne w przypadku braku adresu):
31. Miejscowość:

32. Kod pocztowy: 97-310

33. Poczta: Moszczenica
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D. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (oblicza
i wpisuje właściciel nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:
Ryczałtowa roczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w
przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, określona w 34. ……………..…..zł
uchwale Rady Gminy Moszczenica w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

E. PODPIS

WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI
WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI4:

Miejscowość i data

LUB

OSOBY

REPREZENTUJĄCEJ

Czytelny podpis

Pouczenie:
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1427 z późn. zm.).
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1)Administratorem danych wskazanych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest Wójt Gminy Moszczenica,
ul. Kosowska 1, 97-310 Moszczenica. Inspektorem Danych Osobowych w Urzędzie Gminy w Moszczenicy jest Pani Aneta Maćkiewicz e-mail:
iod@moszczenica.eu.
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 6h ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach w celu związanym z realizacją opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3)Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 2 celu, a po tym czasie przez okres oraz w
zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
4)Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych i ich sprostowania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych, dotyczących Pani/Pana narusza przepisy Ogólnego
Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.
5)Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje
upoważnione z mocy prawa.
6)Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
Objaśnienia:
1 Pole „pierwsza deklaracja” należy zaznaczyć w przypadku, gdy dany podmiot nie składał wcześniej deklaracji.
2 Pole „deklaracja zmieniająca” należy zaznaczyć w przypadku zmiany danych, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3 Pole „korekta deklaracji” należy zaznaczyć m.in. w przypadku zmiany danych osobowych, zmiany danych adresowych, składającego deklarację,
błędu (np. oczywista omyłka pisarska, błąd rachunkowy) z złożonej deklaracji.
4 Jeżeli deklaracja składana jest przez pełnomocnika osoby zobowiązanej, to do deklaracji należy dołączyć dokument potwierdzający
pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.
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