POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE WIELKIMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM
1.

Identyfikator podatkowy NIP/ numer PESEL (niepotrzebne skreślić)

2.

Nr dokumentu

DOZ-1 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna: Ustawa z dnia13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)
Składający: Deklaracja przeznaczona jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i
osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością na terenie Gminy Myszyniec
Termin składania: W terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku opłaty lub wysokość
opłaty, lub do 10 dnia miesiąca, następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana.
Miejsce składania: Urząd Miejski w Myszyńcu, ul. Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec

A. DANE OGÓLNE
A.1. ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA DEKLARACJI
BURMISTRZ MYSZYŃCA
ul. Plac Wolności 60
07-430 Myszyniec
A.2.1. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat):

□ pierwsza deklaracja

□ nowa deklaracja (zmiana danych)

1)

2)

□ korekta deklaracji

3)

A.2.2 PRZYCZYNY ZŁOŻENIA NOWEJ DEKLARACJI(zaznaczyć właściwy kwadrat):

□ powstanie na danej nieruchomości odpadów komunalnych …….-…….-………. (data powstania odpadów)
□ zmiana danych będących podstawą do ustalenia wysokości opłaty …….-…….-..........(data zmiany)
□ zmiana danych niebędących podstawą danych ustalenia wysokości opłaty…….-…….-………(data zmiany)
□ ustanie obowiązku uiszczania opłaty …….-…….-……… (data ustania obowiązku)
□ inne (jakie?)…………………………………………………………………………………………………………
A.3. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ(zaznaczyć właściwy kwadrat):

□ właściciel □ współwłaściciel
□ użytkownik wieczysty □ najemca/dzierżawca
□ jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu
□ inny podmiot władający nieruchomością
A.4. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
A.4.1. DANE IDENTYFIKACYJNE WŁAŚCICIELA / WSPÓŁWŁAŚCICIELA
IMIĘ

NIP4)

NAZWISKO

PESEL

NUMER TELEFONU (pole nieobowiązkowe)

REGON

E-MAIL (pole nieobowiązkowe)

A.4.1.1. ADRES ZAMIESZKANIA
KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA
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A.4.1.2. ADRES DO KORESPONDENCJI – jeśli jest inny, niż adres nieruchomości z A.4.1.1.
KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

A.4.2. DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELA (Wypełnić
IMIĘ

NIP4)

NR LOKALU

w przypadku, gdy jest więcej niż jeden właściciel)
NAZWISKO

NIP4)

PESEL

NUMER TELEFONU (pole nieobowiązkowe)

E-MAIL (pole nieobowiązkowe)

A.4.2.1. ADRES ZAMIESZKANIA WSPÓŁWŁAŚCICIELA
KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

NR LOKALU

A.4.2.2. ADRES DO KORESPONDENCJI – jeśli jest inny, niż adres nieruchomości z A.4.2.1.
KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

A.4.3. DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELA (Wypełnić
IMIĘ

NIP4)

NR LOKALU

w przypadku, gdy jest więcej niż jeden właściciel)
NAZWISKO

NIP4)

PESEL

NUMER TELEFONU (pole nieobowiązkowe)

E-MAIL (pole nieobowiązkowe)

A.4.3.1. ADRES ZAMIESZKANIA WSPÓŁWŁAŚCICIELA
KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

NR LOKALU

A.4.3.2. ADRES DO KORESPONDENCJI – jeśli jest inny, niż adres nieruchomości z A.4.3.1.
KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA
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B. DANE DOTYCZĄCE GOSPODAROWANIA ODPADAMI
B.1.1. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE5)
MIEJSCOWOŚĆ

ULICA

NR DOMU

NR LOKALU

NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI

B.1.2. RODZAJ NIERUCHOMOŚCI (zaznaczyć właściwy kwadrat):

□ zamieszkała
□ letniskowa (nieruchomość na której znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe)
Nieruchomość wyposażona jest w:

□ przyłącze do sieci sanitarnej

□ szczelny zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekła

□ przydomową oczyszczalnie ścieków

B.2. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPDAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
B.2.1. DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMŚCI ZAMIESZKAŁYCH
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części B.1.1. niniejszej deklaracji zamieszkuje:

………………………………
(należy podać liczbę mieszkańców)

B.2.1.1 WYLICZENIE MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH:
A

Stawka miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 6)

B
Liczba osób zamieszkujących nieruchomość
C

Wyliczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (A xB)
(przed ulgami)

B.2.1.2 ULGI I ZWOLNIENIA

□

Oświadczenie, o ilości osób uprawnionych do zwolnienia o którym mowa w §1 ust. 1 uchwały Rady Miejskiej w Myszyńcu nr IX/116/19 z dnia

11 grudnia 2019r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Myszyniec
Ilość osób uprawnionych do zwolnienia
D

Kwota przysługującej ulgi

B.2.1.3 OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA PRZYDOMOWEGO I KOMPOSTOWANIU BIOODPADÓW
Oświadczenie (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ 1. Posiadam kompostownik przydomowy i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne
□ 2. Nie posiadam kompostownika przydomowego i nie kompostuję w nim bioodpadów
Kwota przysługującej ulgi z tytułu posiadania przydomowego kompostownika i kompostowania w
nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne (C *10%)

E

Miesięczna kwota opłaty (C-D -E)
(po uwzględnieniu ulg i zwolnień)

zł

B.2.4. DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH DOMKAMI LETNISKOWYMI LUB INNYCH
NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części B.1.1. niniejszej deklaracji zlokalizowanych jest : …………………………….…
(należy podać liczbę domków letniskowych lub innych
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjnowypoczynkowe)

Wyliczenie miesięcznej opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych:
Liczba domków letniskowych lub innych
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

A

Ryczałtowa stawka opłaty6)

B

Wysokość rocznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wynosi (A x B)
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D.1. PODPIS WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI LUB OSOBY REPREZENTUJĄCEJ WŁAŚCICIELA7)
IMIĘ

NAZWISKO

MIEJSCOWOŚĆ I DATA

CZYTELNY PODPIS

D.2. PODPIS WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI LUB OSOBY REPREZENTUJĄCEJ WŁAŚCICIELA7)
IMIĘ

NAZWISKO

MIEJSCOWOŚĆ I DATA

CZYTELNY PODPIS

D.3. PODPIS WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI LUB OSOBY REPREZENTUJĄCEJ WŁAŚCICIELA7)
IMIĘ

NAZWISKO

MIEJSCOWOŚĆ I DATA

CZYTELNY PODPIS

E. ADNOTACJE ORGANU

DATA

PODPIS PRZYJMUJĄCEGO DEKLARACJĘ

POUCZENIE:
1)
2)
3)
4)

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w
administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438, z późn. zm.).
Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Myszyńca 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
opadów 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.
W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji
burmistrz określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów
komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

OBJAŚNIENIA:
1) Pole „pierwsza deklaracja” należy zaznaczyć znakiem „X” w przypadku, gdy dany podmiot nie składał wcześniej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi za nieruchomość. Pierwszą deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
Należy również podać datę zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
2) Pole „nowa deklaracja” należy zaznaczyć znakiem „X” w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Nową deklarację należy złożyć w terminie w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana.
3) Pole „korekta deklaracji” należy zaznaczyć znakiem „X” m.in. w przypadku błędu (np. oczywista omyłka pisarska, błąd rachunkowy) w złożonej już deklaracji.
4) Nr identyfikacji podatkowej (NIP) podają tylko podmioty obowiązane posiadać NIP na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i
identyfikacji podatników i płatników (Dz.U. z 2019 r. poz. 63, z późn. zm.).
5) Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.
6) Stawka opłaty określona jest w Uchwale Rady Miejskiej w Myszyńcu w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości
stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
7) W przypadku działania przez pełnomocnika należy przedłożyć pełnomocnictwo z dowodem wzniesienie opłaty skarbowej, jeżeli jest wymagane.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO
Na podstawie art. 13 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)
informujemy, że:

1) Administratorem danych jest Gmina Myszyniec reprezentowana przez Burmistrza, dane kontaktowe: Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec. Kontakt z inspektorem
ochronnym danych możliwy jest poprzez e-mail oraz telefonicznie. Dane te znajdują się na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta.

2) Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prowadzenia systemu gospodarki odpadami komunalnymi polegającego na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy, związanym ze złożeniem deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO, w związku z art. 6m ust. 1a i 1b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach..
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat zgodnie z postanowieniami Załącznika nr 3 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18
stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
Ze względu na inne, szczególne przepisy prawa okres ten może ulec wydłużeniu.
Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi, w celu
przekazywania korespondencji papierowej oraz podmiotom przetwarzającym:
- spółce prawa handlowego, która odbiera odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy: dane podmiotu znajdują się ma stronie BIP
urzędu miasta.
Realizacja praw podmiotowych (dostępu do danych osobowych, ich poprawiania, ograniczania, sprzeciwu itd.) wynika z RODO oraz ustaw odrębnych.
Podmiotom danych przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-091 Warszawa.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynikającym z art. 6m ust. 1a i 1b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach.
Państwa dane nie będą przekazywane poza obszar UE, nie będą również profilowane ani automatycznie przetwarzane.
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