
 

 

UCHWAŁA NR XII.87.2019 

RADY GMINY MŚCIWOJÓW 

z dnia 23 grudnia 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XIX.122.2016 Rady Gminy Mściwojów z dnia 14 września 2016 roku 

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właściciela nieruchomości 

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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010), Rada Gminy Mściwojów 

uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XIX.122.2016 Rady Gminy Mściwojów z dnia 14 września 2016 w sprawie wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 

nieruchomości - ustala się treść załącznika nr 1 w brzmieniu zgodnym z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązywania od dnia 1 lutego 2020 r. 

Przewodniczący Rady Gminy: 

T. Siczek 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 13 stycznia 2020 r.

Poz. 337



 

 
Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Mściwojów nr XII.87.2019 z dnia 23 grudnia 2019 r. 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI  NIERUCHOMOŚCI  POŁOŻONYCH 

NA TERENIE GMINY MŚCIWOJÓW  

Podstawa 

prawna: 

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst 

jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2010) 

 

Składający: 

Właściciele nieruchomości zamieszkałych znajdujących się w granicach 

administracyjnych Gminy Mściwojów, przez których rozumie się także 

współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby 

posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty 

władające nieruchomością w rozumieniu art.2 ust.1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach1).  

 

Termin 

płatności:  

 

W  terminie do 25 każdego miesiąca 

Miejsce 

składania  

Urząd Gminy Mściwojów, 59-407 Mściwojów 43. 

Osobiście, listownie na w/w adres lub za pomocą za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej. 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA DEKLARACJI  

Wójt Gminy Mściwojów, 59-407 Mściwojów 43 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI  

(proszę zaznaczyć stawiając znak „X” w odpowiednim polu) 

 

Złożenie pierwszej deklaracji 

   

          Zmiana danych zawartych w deklaracji. 
Data wystąpienia zmiany _ _ - _ _ -  _ _ _ _  

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć jedno pole znakiem „X”) 

          

          Właściciel nieruchomości 

          Współwłaściciel nieruchomości 

          Użytkownik wieczysty nieruchomości 

          Posiadacz (np. użytkownik, najemca , dzierżawca) 

          Jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu   

          Inny podmiot władający nieruchomością …………………………………………. 

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  i dane nieruchomości (proszę zaznaczyć, stawiając znak „X” w odpowiednim 

polu, miejsca w których dane należy wpisać, proszę wypełnić dużymi, drukowanymi literami) 

           

          Osoba fizyczna 

              

           Osoba prawna 

           

    Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 

D.1 Imię i nazwisko (dot. Osób fizycznych)/pełna nazwa (dot. Osób prawnych i jednostek nie posiadających 

osobowości prawnej)  

 

 

 

 

 

D.2  PESEL (dot. Osób fizycznych) D. 3  REGON, NIP (dot. Osób prawnych) 
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D.4.   ADRES ZAMIESZAKANIA/ADRES SIEDZIBY  SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  

Kraj  Województwo  

Powiat  Gmina   

Miejscowość  Ulica  

Nr domu  Nr lokalu  

Kod pocztowy  Poczta  

Nr telefonu 5)  

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

Gmina  Miejscowość  

Nr domu  Nr lokalu  

Kod pocztowy  Poczta  

E.1.   DANE OSOBOWE (współwłaściciela, w tym współmałżonka będącego współwłaścicielem lub współmałżonka nie będącego 

współwłaścicielem, ale odpowiedzialnego majątkiem wspólnym, z wyjątkiem posiadających rozdzielność majątkową) 

Imię  Nazwisko  

Kraj  Województwo  

Powiat  Gmina   

Miejscowość  Ulica  

Nr domu  Nr lokalu  

Kod pocztowy  Poczta  

PESEL  Nr telefonu 5)  

F.  NIERUCHOMOŚĆ WSKAZANA W PUNKCIE   E    JEST (zaznaczyć jedno pole znakiem „X”) 
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       zamieszkała (nieruchomość 

na której powstają odpady 

komunalne 

 

 

właściciel takiej nieruchomości 

wypełnia dział I   

 

  

niezamieszkała, na której 

powstają odpady komunalne 2) 

 

 

właściciel takiej nieruchomości 

wypełnia dział J   

 

  

W części zamieszkała 

oraz             w części 

niezamieszkała, na 

której powstają 

odpady komunalne 

 

właściciel takiej 

nieruchomości wypełnia 

dział I i J  

  

G.  OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI  (zaznaczyć jedno pole znakiem „X”) 

 

Oświadczam, że odpady komunalne z nieruchomości są zbierane w sposób: 
1. Selektywny 20,00 zł (miesięczna stawka na mieszkańca) 
2. Selektywny 19,00 zł (miesięczna stawka na mieszkańca jeżeli na terenie nieruchomości zabudowanej 

budynkiem jednorodzinnym, położonym pod adresem nieruchomości (poz .E) odpady ulegające 
biodegradacji zagospodarowane są we własnym zakresie)            

3. Nieselektywny 40,00 zł (podwyższona miesięczna stawka na mieszkańca w przypadku gdy odpady nie 
są zbierane w sposób selektywnie) 

4.  
5.  
6. (należy zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

 

 

 

 

H. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ NA KTÓREJ 

POWSTAJĄ ODPADY (zaznaczyć jedno pole znakiem „X”) 

Oświadczam, że odpady komunalne z nieruchomości są zbierane w sposób: 

 

1. Selektywny  

 

 

 

 

 

H.1 WYSOKOŚĆ OPŁATY MIESIĘCZNEJ ZA POJEMNIK O OKREŚLONEJ POJEMNOŚCI 

 

STAWKI OPŁAT W PRZYPADKU 

SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW 

STAWKI OPŁAT W PRZYPADKU BRAKU 

SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW 

Pojemnik 110/120l 19,00 38,00 

Pojemnik 240l 38,00 76,00 

Pojemnik 1100l 174,00 380,00 

Pojemnik 2500l 396,00 792,00 

Pojemnik 3600l 570,00 1.140,00 

OBLICZENIE  WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI 

I. DOTYCZY  WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY    
 

 

1. Liczba mieszkańców zamieszkujących 
nieruchomość 

 

……………………………………………… 
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2. Miesięczna kwota opłaty 

 

                               

………… zł/miesiąc 

3. Deklaruję, że na terenie nieruchomości, której 
dotyczy deklaracja prowadzić będę kompostownik   

(zaznaczyć jedno pole znakiem „X”) 

 

TAK 

 

NIE 

 

……………………. M 3 

4. Wysokość zwolnienia w przypadku, gdy właściciel 
nieruchomości kompostuje bioodpady (dotyczy 
tylko właścicieli nieruchomości zamieszkujących w 
zabudowie jednorodzinnej), od 1 mieszkańca za 
jeden miesiąc wynosi 6) 

 

 

………………………zł/miesiąc 

J.  DOTYCZY  WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI  NIE ZAMIESZKAŁYCH, NA KTÓRYCH 

POWSTAJĄ ODPADY  

I. Ilość potrzebnych 

pojemników 4) 

 
Szt. 

II. Stawka opłaty za pojemnik III. Wysokość 

miesięcznej opłaty 

(iloczyn kolumn I x IIa  

lub I x IIb) 

a) jeżeli zaznaczono 

pozycję 1. w dziale H 

b) jeżeli zaznaczono 

pozycję 2 w dziale H 

1.Ilość potrzebnych 

pojemników 

110l/1204) 

 …… ………………. zł. ………………. zł. ………………. zł. 

 

2.Ilość 

potrzebnych 

pojemników 240l 
…… ………………. zł. ………………. zł. ………………. zł. 

 

3. Ilość 

 potrzebnych 

pojemników 1100l 

 
…… ………………. zł. ………………. zł. ………………. zł. 

4. Ilość potrzebnych 

pojemników 2500l 

 …… ………………. zł. ………………. zł. ………………. zł. 

5. Ilość potrzebnych 

pojemników 3600l 

 …… ………………. zł. ………………. zł. ………………. zł. 

  ………………. zł. 
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SUMA (od1 do 5) 

K. DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI, KTÓRA W CZĘŚCI STANOWI NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ 

MIESZKAŃCY    (DZIAŁ I) ORAZ W CZĘŚCI, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY 

KOMUNALNE (DZIAŁ J) 

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami  

(suma kwot: poz.  I 2 + poz. J III) 
………………….……. zł. 

 
L. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO 

DEKLARACJĘ 

 
…………………………………………………………….. 

(miejscowość i data) 

 
 

……………………………………………………………………….. 
(czytelny podpis (pieczęć) składającego / osoby 

reprezentującej składającego) 
 
 

……………………………………………………………………….. 
(czytelny podpis współwłaściciela/małżonka) 

 
 

L. ADNOTACJE ORGANU (wypełnia pracownik urzędu) 

Uwagi 

Data przyjęcia deklaracji Podpis przyjmującego formularz 

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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 z późn. zm.) 

2) Właściciel nieruchomości zamieszkałej jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Mściwojów 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 

do Wójta Gminy Mściwojów korektę deklaracji w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmian. Opłatę za gospodarowanie odpadami 

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

4) Deklaracje składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej :  przesyłając deklarację w postaci pliku PDF lub obrazu deklaracji na 

adres: ug@msciwojow.pl, bądź za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP, powinny zostać opatrzone 

: bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym 

„ePUAP” w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U z 

2019 r. poz. 700 z późn. zm.) 

Objaśnienia: 

1) Przez właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych  oraz jednostki organizacyjne i osoby 

posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.  

2) Nieruchomości niezamieszkałe- np.: nieruchomości wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, obiekty użyteczności 

publicznej, szkoły, szpitale, hotele, ogródki działkowe, cmentarze, targowiska, itp. 

3) selektywne gromadzenie odpadów – podział na: 

• szkło  

• papier 

• tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metal 

• odpady ulegające biodegradacji „BIO” 

• odpady komunalne zmieszane  

4) Minimalna wielkość pojemników, w którą ma być wyposażona nieruchomość, została określona w Regulaminie utrzymania czystości i 
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porządku na terenie Gminy Mściwojów.   

5) Informacja fakultatywna 

6) Iloczyn liczby osób zadeklarowanych i stawki opłaty  

 

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO) 
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 w sprawie o ochronie danych; określane często jako “RODO") (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ze 
zmianami) Gmina Mściwojów,  w  trosce  o  bezpieczeństwo  Państwa  danych  osobowych,  wprowadził  określone  regulacje  i  restrykcje,  

opisane poniższej osoby upoważnionej 
1.Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Mściwojów, Mściwojów 43, 59-407 Mściwojów nr tel. 76 872-85-22  

adres e-mail; ug@msciwojow.pl 

2.Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja zadań w interesie publicznym polegająca na utrzymaniu czystości i porządku na 
terenie Gminy Mściwojów. Natomiast regulacje prawne, na podstawie których przetwarzane są Państwa dane osobowe to: art.6ust.1 lit. e. RODO 

oraz Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

3.Realizując obowiązek prawny ciążący na Administratorze przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych osobowych: podstawowe dane 
identyfikacyjne (imiona i  nazwiska);  dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne (numer PESEL); elektroniczne dane 

identyfikacyjne (numer telefonu, adres e-mail); dane dotyczące zamieszkania; szczegóły osobiste (data urodzenia, imiona rodziców, akty 

zgonów); stan posiadania (akty notarialne). 
4.Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom. Odbiorcami danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do 

odbioru tych danych, w uzasadnionych przypadkach i na  podstawie odpowiednich przepisów prawa. Odbiorcami danych osobowych mogą być 

spółki powiązane z Administratorem oraz podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi prawne, usługi IT, usługi pocztowe i kurierskie. 

5.Państwa dane osobowe przechowywane są na czas obowiązywania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi przedawnienia roszczeń i postępowań egzekucyjnych. 
6.Nie przekazujemy Państwa danych osobowych poza teren Polski. 

7.W przypadku Państwa danych osobowych przysługuje Państwu: prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania 

(poprawiania) danych; prawo do usunięcia danych (do „bycia zapomnianym”); prawo do ograniczenia przetwarzania danych; prawo do 
przenoszenia danych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych – przy 

czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej 

wycofaniem; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) – w  przypadku, gdy uważają Państwo, że 
przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem. 

8.Podanie przez Państwo danych osobowych jest: wymogiem ustawowym – w   przypadkach wynikających z Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach; dobrowolne - w przypadkach, w których wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych. 
 

                                                                                                                        

 

Data.................................................................................................         Podpis............................................................................. 
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