DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYM
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 roku, poz. 2010)
Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych

Składający:

Urząd Gminy Stare Babice ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice

Miejsce składania:

A.

CEL ZŁOŻENIA DEKLARACJI

1.

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwą pozycję)


PIERWSZA DEKLARACJA

Data powstanie obowiązku opłaty

…………………………………………………..
(miesiąc i rok)

NOWA DEKLARACJA – ZMIANA DANYCH

Data zaistnienia zmiany

……………………………………………………………….
(miesiąc i rok)

2. Uzasadnienie złożenia deklaracji:
 Zamieszkanie nowonarodzonego dziecka
 Przyjazd - zamieszkanie mieszkańca z innej gminy
Wyjazd mieszkańca do innej gminy
Zgon osoby zamieszkującej na nieruchomości
Zmiana sposobu segregacji odpadów

Inny /podać jaki/

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
KOREKTA DEKLARACJI

Data korekty

………………………………………………………………………..
(miesiąc i rok)

B.

DANE SKŁADAJACEGO DEKLARACJĘ



osoba fizyczna



osoba prawna



jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

TYTUŁ PRAWNY DO WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ



własność



współwłasność



użytkowanie wieczyste



najem/dzierżawa



zarządca nieruchomości



inny ……………………………………………..

3.Nazwisko i imię / pełna nazwa
4. Numer PESEL

5. Identyfikator REGON

8. Numer telefonu

6. Numer NIP

7. Symbol PKD

9. Adres e-mail

ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY
10. Kraj

11. Województwo

12. Powiat

13. Gmina

14. Ulica

15. Nr domu

17. Miejscowość

C.

18. Kod pocztowy

ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

20. Ulica
23. Miejscowość

D.

19. Poczta

(jeżeli inny, niż podany powyżej)
21. Nr domu

24. Kod pocztowy

16. Nr lokalu

22. Nr lokalu

25. Poczta

DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPŁATY DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji zamieszkuje …………………………… osób. 1
Stawka opłaty podstawowej od osoby zamieszkującej nieruchomość wynosi 29,00 zł

1

Właściciele i zarządcy budynków wielolokalowych zobowiązani są do złożenia załącznika nr 1

E. OBLICZENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY
ZAMIESZKAŁYCH

ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI

26. Przysługujące zniżki/zwolnienia (odpowiednie zaznaczyć znakiem X):
Na podstawie uchwały nr XV/163/2019 Rady Gminy Stare Babice w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi:
 zniżka w wysokości 7 zł na miesiąc za osobę zamieszkującą, o której mowa w ust. 2 w/w uchwały przysługuje właścicielom
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dot. gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty
uprawniające do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
2

ilość osób uprawnionych do ulgi



zniżka w wysokości 2 zł na miesiąc za osobę zamieszkującą, o której mowa w ust. 2b w/w uchwały przysługuje rodzinom
wielodzietnym, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

ilość osób uprawnionych do ulgi
27. Wysokość miesięcznej opłaty:

X
LICZBA OSÓB

PEŁNA STAWKA OPŁATY

=
ŁĄCZNA KWOTA ULGI

KWOTA MIESIĘCZNEJ OPŁATY

Słownie: ………………………………………………………………………….………………………………………………………………….……………………….. PLN
H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

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

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

I. ZAŁĄCZNIKI
1.

Zaświadczenie z GOPS w przypadku zastosowania zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
potwierdzające, że dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

2.

Wykaz lokali wraz z ilością osób zamieszkujących – dotyczy właścicieli nieruchomości, na których znajdują się budynki
wielolokalowe.

3.

Inne………………………………………………………………………………………………………………………………

Pouczenie:
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

2

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 poz. 1438 ze zm.).
Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć Wójtowi Gminy Stare Babice 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.
Przez właściciela nieruchomości rozumie się właścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby
posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu a także inne podmioty władające nieruchomością.
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 Stare Babice nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez cześć miesiąca, opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas
zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.
Zasady selektywnego zbierania odpadów komunalnych opisane są w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy Stare Babice. Sposób zbierania odpadów będzie podlegał kontroli. W przypadku niewywiązania się z obowiązku
selektywnego zbierania odpadów komunalnych naliczona zostanie podwyższona opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów
wytwarzanych na nieruchomości.
Zaświadczenie z GOPS potwierdzające, że dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy
społecznej jest podstawą do otrzymania częściowego zwolnienia z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stanowi
załącznik do deklaracji.

Właściciel ubiegający się o zniżkę zobowiązany jest dołączyć zaświadczenie z GOPS

Objaśnienie:
1.
2.
3.
4.

Wypełniając deklarację należy pamiętać o prawidłowym wskazaniu identyfikatora, którym obecnie jest numer PESEL lub NIP.
Numer PESEL wpisują do deklaracji osoby objęte rejestrem PESEL.
Wyliczenie miesięcznej opłaty dla nieruchomości, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość
oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przypadającej na jednego mieszkańca.
Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna Uchwała Rady Gminy Stare Babice.
W przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika składający deklarację zobowiązany jest dołączyć
do deklaracji pisemne pełnomocnictwo.

KLAUZULA INFORMACYJNA
do postępowań administracyjnych
wynikająca z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia (RODO)
1.Administrator Danych:
Administratorem Danych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe jest Urząd Gminy Stare
Babice w imieniu którego działa Wójt. Kontakt z Wójtem Gminy: adres: ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice
2. Inspektor Ochrony Danych:
W celu zagwarantowania bezpieczeństwa Państwa danych osobowych wyznaczono Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można
się kontaktować w sprawach dotyczących swoich danych osobowych wysyłając maila na adres: iod@stare-babice.pl
3. Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania:
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1. lit. c) RODO – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych i art. 9 ust. 2 lit. g RODO - ponieważ przetwarzanie jest
niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym na podstawie przepisów prawa.
4. Okres przechowywania danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany w Instrukcji Kancelaryjnej. Okres przechowywania uzależniony jest
od załatwianej sprawy oraz od danej kategorii archiwalnej.
5. Odbiorcy Twoich danych:
Odbiorcami Pani/Pana danych będą:
a) podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, uczestniczące w wykonywaniu czynności na naszą rzecz na podstawie stosownych
umów podpisanych z Administratorem Danych.
b) inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa tj.: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa powszechnie
obowiązującego. W przypadku kontaktu w formie tradycyjnej odbiorcą będzie Poczta Polska. W przypadku komunikacji drogą
elektroniczną odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie operator poczty elektronicznej.
6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych,
b) prawo do żądana sprostowania (poprawienia) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będą profilowane.
7. Obowiązek podania danych i konsekwencje niepodania danych:
Obowiązek podania danych osobowych następuje w sytuacji, gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych jest przepis prawa.
W przypadku niepodania danych nie będziemy mogli spełnić obowiązku ustawowego. W przypadku podania niepełnych danych zostanie
Pani/Pan wezwani do uzupełnienia danych.
8. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa, gdy Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia.

Załącznik nr 1 do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dotyczy wyłącznie właścicieli i zarządców budynków
wielolokalowych)

I. DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ BUDYNKI WIELOLOKALOWE

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Nr lokalu

Ilość mieszkańców

