
       Załącznik  Nr 1 do Uchwały Nr …....2020 

       Rady Gminy Murów z dnia 27 stycznia 2020 r. 
 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI 

 
Wypełnić należy jasne pola na maszynie, komputerowo lub ręcznie dużymi, drukowanymi literami, 

kolorem czarnym lub niebieskim. 

Podstawa  

prawna  

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

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.)  

 

Składający Właściciele nieruchomości znajdującej się w granicach administracyjnych  

Gminy Murów, 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. 

 

Termin 

składania 

W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 

mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych oraz 

w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana 

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.  

 

Miejsce 

składania 

Urząd Gminy w Murowie ul. Dworcowa 2, 46-030 Murów 

 

ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA DEKLARACJI 

Wójt Gminy Murów, ul. Dworcowa 2, 46-030 Murów 

 

1. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

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

 1. Złożenie pierwszej deklaracji  2. Korekta deklaracji  3. Zmiana danych 

 

2. DATA POWSTANIA OBOWIĄZKU ZŁOŻENIA DEKLARACJI  
(należy wpisać rok, miesiąc i dzień, w którym powstało jedno ze zdarzeń, mających wpływ na istnienie lub zakres 

obowiązku uiszczenia opłaty) 

 Rok Miesiąc Dzień 

 

3. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ  
 

Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć jedno pole znakiem „X”) 

 

   Właściciel 

   Współwłaściciel 

   Jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu 

   Użytkownik wieczysty 

   Inny podmiot 



 

 

4. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ I NIERUCHOMOŚCI 

Osobowość prawna (proszę zaznaczyć jedno pole znakiem „X”) 

   1. Osoba fizyczna    2. Osoba prawna    3. Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 

Pełna nazwa/Imię i nazwisko 

 NUMER TELEFONU 

 

Identyfikator 

PESEL NIP REGON 

Adres/siedziba składającego deklarację 

KRAJ 

 

WOJEWÓDZTWO POWIAT 

GMINA ULICA NR DOMU NR LOKALU 

MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY POCZTA 

Adres nieruchomości (wypełnić jeżeli adres nieruchomości jest inny niż adres składającego) 

KRAJ 

POLSKA 

WOJEWÓDZTWO POWIAT 

GMINA ULICA NR DOMU NR LOKALU 

MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY POCZTA 

 

 

OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU 

BIOODPADÓW (odpowiednie zaznaczyć znakiem „X”, należy wybrać jedną możliwość) 

 

wybranie pierwszej możliwości oznacza skorzystanie z ulgi od opłaty zgodnie z uchwałą 

Rady Gminy Murów w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. 

   posiadam kompostownik przydomowy i kompostuję w nim bioodpady stanowiące 

odpady komunalne 

 nie  posiadam kompostownika przydomowego i nie  kompostuję w nim 

bioodpadów stanowiących odpady komunalne 
  

5. DOTYCZY TYLKO WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 

Łączna liczba osób zamieszkujących posesję:  

Stawka opłaty na mieszkańca: 6)  

Miesięczna wysokość opłaty dla nieruchomości zamieszkałej wynosi: 
(należy pomnożyć liczbę osób zamieszkujących posesję przez stawkę opłaty na mieszkańca) 

 

Zwolnienie z części opłaty dla właścicieli nieruchomości 

posiadających przydomowe kompostowniki.  

 

Miesięczna wysokość opłaty dla nieruchomości zamieszkałej po 

odliczeniu ulgi wynosi: 
(od miesięcznej wysokości opłaty należy odjąć ulgę)  

 



 

7. Oświadczam, że obecnie posiadam pojemniki: 

   na odpady  zmieszane o pojemności: ………………... sztuk: …………………….. 

                  na bioodpady o pojemności: …………………………. sztuk: ……………………. 

                  na popiół o pojemności: …………………………. sztuk: ……………………. 

 

8. DOTYCZY TYLKO WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH 
Na terenie nieruchomości odpady komunalne gromadzone będą w następujących 

pojemnikach/workach: 

(należy podać liczbę pojemników/worków) 

Pojemnik: 

typ 1100 

(o poj. 1100 l) 

 Inny:
 

 Inny:  

Worek:      

typ 240 
(o poj. 240 l.) 

 Worek:         

typ 120  

 

(poj. 120 l.) 

 Inny:  

Miesięczna wysokość opłaty dla nieruchomości niezamieszkałej wynosi: 
(należy pomnożyć liczbę pojemników/worków na odpady zmieszane przez stawkę 

za pojemnik/worek ustalonych uchwałą Rady Gminy w Murowie) 6) 

 

 

9. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/ 

OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 
 

Oświadczam, że wskazane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

 

 

…………………………..                                                           ………………………………… 
                 data                                                                                                                   czytelny podpis 
 

ADNOTACJE ORGANU 

 

 

 

 

 

 

 
Data (dzień-miesiąc-rok) 

 

Podpis przyjmującego formularz 

 

ZAŁĄCZNIKI 

 1. …………………………................................................................................................................... ............. 

 2. ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Pouczenie: 

 W przypadku gdy nieruchomość w części jest zamieszkała , a w części niezamieszkała 

należy wypełnić obie tabele (nr 5 i 8). 



 Powyższa deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie 

z art. 6q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) 

 W przypadku zmiany danych zawartych w złożonej deklaracji 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 

Murów nową deklarację uwzględniającą zmiany, w terminie do 10 dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana 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.  

 Do osób zamieszkałych na terenie nieruchomości nie zalicza się osób przebywających 

poza miejscem zamieszkania powyżej 2 miesięcy. 

 Niniejszą deklarację należy złożyć w siedzibie Urzędu gminy Murów,  

ul. Dworcowa 2, bądź przesłać drogą pocztową na wskazany wyżej adres. 

 Uchwała Rady Gminy w Murowie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. 

 Ulga w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi przysługuje właścicielowi 

nieruchomości, który posiada przydomowy kompostownik i kompostuje w nim 

bioodpady. 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 
 
Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu 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) (dalej: RODO) informuję, 

że: 

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Murów, ul. Dworcowa 2 46-

030 Murów. 

 Informacja na temat Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy w Murowie znajduje się 

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Murowie oraz na stronie internetowej 

Gminy Murów.   

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO oraz art. 6h 

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w celu 

związanym z realizacją obowiązku ponoszenia 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. 3 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 ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia 

sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

 Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

 Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji , w tym również 

profilowaniu. 

 

 

Wyrażam zgodę na archiwizowanie i przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie  

z powyższą klauzulą. 

 

 

    …………………………………….. 
             Imię i nazwisko  
 

Data …………..Podpis…………………  


