DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
(przed wypełnieniem deklaracji należy zapoznać się z pouczeniem i objaśnieniami, które znajdują się na końcu formularza)

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010)

Składający:

Formularz przeznaczony dla osób nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Prażmów

Termin składania:

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 odpadów komunalnych powstających na danej
nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10-go dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Miejsce składania:
Organ właściwy do złożenia
deklaracji:

Urząd Gminy Prażmów, ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów
Wójt Gminy Prażmów, ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące powstanie obowiązku złożenia deklaracji (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)
☐ 1. Złożenie pierwszej deklaracji – dzień/miesiąc/rok powstania obowiązku opłaty:|___|___|______|
☐ 2. Zmiana deklaracji – miesiąc/rok zaistnienia zmian: |___|______|
☐ 3. Korekta deklaracji (błędnie złożonej) - z dnia: |___|___|______| - dzień/miesiąc/rok
☐ 4. Ustanie obowiązku uiszczania opłaty: |___|______| - miesiąc/rok

B. FORMA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ




Własność
Współwłasność




Użytkowanie wieczyste



Zarząd lub użytkowanie

Inny podmiot władający
nieruchomością

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ





Osoba fizyczna

Podmiot nie będący osobą fizyczną

Nazwisko / Pełna nazwa

Pierwsze imię, drugie imię

PESEL / NIP

Imię ojca

Imię matki

Nr tel.

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Gmina

Kod pocztowy

Poczta

D. ADRES ZAMIESZKANIA
Nr lokalu

Kraj
Województwo
Powiat
E. ADRES DO KORESPONDENCJI (należy podać, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub siedziby składającego deklarację
wskazany w pkt. D)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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F. DANE WSPÓŁWŁAŚCICIELA
Nazwisko / Pełna nazwa

Pierwsze imię, drugie imię

PESEL / NIP

Imię ojca

Imię matki

Nr tel.

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Gmina

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

Kraj
Województwo
Powiat
G. OBLICZANIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Oświadczam, że:




Posiadam przydomowy kompostownik i kompostuję w nim bioodpady, stanowiące odpady komunalne
Nie posiadam przydomowego kompostownika i nie kompostuję w nim bioodpadów, stanowiących odpady
komunalne

Liczba osób (zamieszkująca nieruchomość)

.…………………………… osób

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

………………………………. zł / osobę

Kwota zwolnienia (dot. tylko budynków jednorodzinnych
posiadających przydomowy kompostownik)

……………………………… zł / osobę

Wysokość opłaty miesięcznej

………………………………… zł

H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
POUCZENIE
1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.

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.) Przez podpisanie niniejszej deklaracji wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych dla celów związanych z ustaleniem należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację Wójtowi Gminy Prażmów o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w
terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca; 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 odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie
do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
Po zweryfikowaniu złożonej deklaracji, właściciel nieruchomości otrzyma indywidualny numer konta bankowego, na który uiszczana będzie opłata za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Opłatę należy uiszczać bez wezwania, z dołu do ostatniego dnia każdego miesiąca przelewem na indywidualnie przypisany numer rachunku bankowego.
W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w
deklaracji, Wójt Gminy Prażmów określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane
właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku - uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających
na nieruchomościach o podobnym charakterze.
Niniejszą deklarację należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Prażmów, ul. Piotra Czołachańskiego 1, 05-505 Prażmów bądź przesłać drogą pocztową na
wskazany wyżej adres lub przesyłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
Deklaracja składana w formie elektronicznej musi być opatrzona podpisem elektronicznym z ważnym certyfikatem kwalifikowanym, zawierającym
informacje o właścicielu certyfikatu, bądź profilu zaufanym ePUAP.

……………………………………………………
(miejscowość i data)
ADNOTACJE ORGANU

…………………….……………………………………
(czytelny podpis)

str. 2

KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016) informujemy, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Prażmów z siedzibą w Prażmowie, ul. Piotra
Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail iod@prazmow.pl
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu – na podstawie Art. 6
ust. 1 lit. c i e, Art. 9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na
podstawie ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.
4) Odbiorcami przetwarzanych przez nas danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
tych danych na podstawie przepisów prawa.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z Instrukcją
Kancelaryjną oraz Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.
6) Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
7) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8) Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.

…………………………………………………..
(miejscowość i data)

………………………………………………
( czytelny podpis )
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