
Załącznik
do Uchwały Nr XV/88/2020
Rady Gminy Morzeszczyn
z dnia 13 maja 2020 r.

DO-1
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE

ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa prawna: Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., 
poz. 2010 ze zm.)

Składający: Właściciel nieruchomości, położonej na terenie gminy Morzeszczyn, w rozumieniu ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach.

Termin składania: 1) W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

2)W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana

Miejsce składania: Urząd Gminy w Morzeszczynie, ul. Kociewska 12, 83-132 Morzeszczyn

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację:

Wójt Gminy Morzeszczyn
ul. Kociewska 12, 83-132 Morzeszczyn

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
1. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ złożenie deklaracji (data ___-___-___) □ korekta deklaracji (data zaistnienia zmian ___-___-___)

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
2. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ Właściciel nieruchomości                       □ Współwłaściciel                            □ Użytkownik wieczysty

□ Zarządca nieruchomości wspólnej                   □ Inny …...................................................

D. DANE IDENTYFIKACYJNE
3. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ Osoba fizyczna               □ Osoba prawna                □ Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

D.1. Osoba fizyczna
4. Nazwisko 5. Pierwsze imię, drugie imię 6. PESEL

7. Data urodzenia (dzień – miesiąc – rok) 8. Imię ojca 9. Imię matki

D.2. Osoba prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej
10. Nazwa pełna i adres 11. Nr KRS / NIP 12. REGON

13. Nr telefonu

D.3. ADRES NIERUCHOMOŚCI – na której powstają odpady komunalne1

14. Ulica 15. Nr domu 16. Nr lokalu

17. Miejscowość 18. Kod pocztowy 19. Poczta

1 Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.
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D.4. ADRES DO KORESPONDENCJI – jeśli jest inny, niż adres nieruchomości z D.3.
20. Kraj 21. Województwo 22. Powiat

23. Gmina 24. Ulica 25. Nr domu 26. Nr lokalu

27. Miejscowość 28. Kod pocztowy 29. Poczta

E. SPOSÓB ZBIERANIA ODPADÓW
30.Deklaruję zbieranie odpadów w sposób: 

□ selektywny
(makulatura, szkło, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe oraz bioodpady)

□ nadto deklaruję selektywne zbieranie popiołów 
(dotyczy tylko nieruchomości opalanych paliwem stałym)

31. Informacja dotycząca posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących 
odpady komunalne.

Jestem właścicielem nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, 
kompostującym bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

                       □ tak                                   □ nie

F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
1. Stawka opłaty (zgodnie z obowiązującą uchwałą). 
W przypadku skorzystania ze zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne 
w kompostowniku przydomowym, nie wypełnia się poz. 32 - należy wypełnić poz 33.

32.

                     

zł/osobę

2. Stawka opłaty w przypadku zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady 
komunalne w kompostowniku przydomowym (zgodnie z obowiązującą uchwałą)

33.
                           

                                 zł/osobę

3. Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części D.3

W przypadku gdy nieruchomość zabudowana jest budynkiem wielolokalowym należy 
załączyć wykaz liczby osób z podziałem na poszczególne lokale.

34.

4. Wysokość opłaty miesięcznej (zł/ miesiąc)
[wartość z poz. 32. x wartość z poz. 34. lub wartość z poz. 33. x wartość z poz. 34.]

35.

                                  zł/miesiąc

Opłata (kwotę z poz. 35 należy pomnożyć przez 2 miesiące)2 36.

                           zł/ 2 miesiące

G. INFORMACJE DODATKOWE
37. Sposób pozbywania się nieczystości płynnych:

□ kanalizacja sanitarna

□ zbiornik bezodpływowy

□ przydomowa oczyszczalnia

2 Opłatę z poz. 36 należy wpłacać w odstępach co 2 miesiące, w terminach j/n:
do 28 lutego za styczeń i luty; do 31 sierpnia za lipiec i sierpień,
do 30 kwietnia za marzec i kwiecień; do 31 października za wrzesień i październik;
do 30 czerwca za maj i czerwiec; do 31 grudnia za listopad i grudzień.

Na indywidualne konto bankowe, w tytule podając adres nieruchomości, na której powstają odpady.
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H. ZAŁĄCZNIKI DO DEKLARACJI
1.

2.

3.

I.JADNOTACJE URZĘDU

J. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ
Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych 
z rzeczywistością. Oświadczam, że podane przez mnie dane są zgodne z prawdą. Oświadczam, że znane mi są objaśnienia 
i pouczenia zawarte w deklaracji oraz treść klauzuli informacyjnej.

38. Data 39. Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska; pieczątka osoby upoważnionej)

POUCZENIE:
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. 
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (j.t. Dz. U. z 2019r. poz. 1438 ze zm.).

OBJAŚNIENIA:
1.Właściciel nieruchomości - rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne 
i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością;
2.Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje, w przypadku nieruchomości, 
na której zamieszkują mieszkańcy, za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec. 
3.W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację że posiada kompostownik przydomowy i kompostuje 
w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne:
1) nie posiada kompostownika przydomowego lub
2) nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub
3) uniemożliwia wójtowi lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności 
informacji dotyczącej posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady 
komunalne ze stanem faktycznym wójt stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. Utrata prawa do zwolnienia następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co 
najmniej jednej z przesłanek, o których mowa w pkt 1-3. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia w części z opłaty zagospodarowanie 
odpadami komunalnymi może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego 
zwolnienia stała się ostateczna, i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi. 

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Morzeszczyn z siedzibą w Morzeszczynie, ul. Kociewska 12,
83-132 Morzeszczyn.
Dane kontaktowe: telefon: 58 536 27 24; adres e-mail: urzad@morzeszczyn.pl.  
Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: adres e-mail: iod@morzeszczyn.pl
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.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 
przepisów prawa.
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. 9 celu, a po tym czasie przez
okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ogra-
niczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).
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