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) 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:
B4. Dane kontaktowe:
24. Numer telefonu:

22. Kod pocztowy:

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

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 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.

