Załącznik Nr 2
do uchwały IX.130.2020
Rady Miejskiej w Tłuszczu
z dnia 9 marca 2020 r.

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE,
DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

1. PESEL

2. NIP

3. REGON

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA
NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Podstawa prawna: art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.)
Organ właściwy do złożenia deklaracji: Burmistrz Tłuszcza
Składający: właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy Tłuszcz, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
Termin: 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych lub 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

A. MIEJSCE ZŁOŻENIA DEKLARACJI
4. Urząd Miejski w Tłuszczu, ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz

B. CEL ZŁOŻENIA DEKLARACJI (ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWE POLE)
5. ❑

pierwsza deklaracja

(na podstawie art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)

6. Data powstania obowiązku opłaty
(dzień, miesiąc i rok)

7. ❑

zmiana deklaracji

(na podstawie art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)

8. Data powstania zmiany lub ustania obowiązku
(dzień, miesiąc i rok)

(na podstawie art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –
Ordynacja podatkowa)

10. Data od kiedy należy uznać korektę
(dzień, miesiąc i rok)

9. ❑

korekta deklaracji

C. DANE IDENTYFIKACYJNE
C.1. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
11. Podmiot składający (zaznaczyć właściwe pole)
❑ właściciel
❑ użytkownik wieczysty

❑
❑

współwłaściciel
inny podmiot władający nieruchomością

❑

zarządca nieruchomości

12. Podmiot składający (zaznaczyć właściwe pole)
❑ osoba fizyczna

❑

osoba prawna

❑

jednostka nieposiadająca osobowości prawnej

13. Nazwisko/Nazwa podmiotu pełna (Poz.14-17 nie dotyczy osób prawnych)

14. Imię/Imiona

15. Data urodzenia (dzień – miesiąc - rok)

17. Imię matki

16. Imię ojca

18. Osoba upoważniona do reprezentowania składającego deklarację / osoba reprezentująca składającego deklarację (Imię i nazwisko, podstawa
umocowania)

Do deklaracji należy dołączyć dokument potwierdzający pełnomocnictwo. W przypadku pełnomocnictwa ogólnego lub szczególnego pełnomocnictwo powinno być
udzielone na piśmie i złożone z niniejszą deklaracją w oryginale lub w formie uwierzytelnionego odpisu wraz z załączonym dowodem opłaty z uiszczoną opłatą
skarbową (17,00 zł) zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
Należy wpisać czy pełnomocnicy mogą działać samodzielnie, czy też posiadają pełnomocnictwo łączne.
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C.2. ADRES ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
19. Kraj

20. Województwo

21. Powiat

22. Gmina

23. Miejscowość

24. Ulica

27. Kod pocztowy

28. Poczta

29. Adres e-mail

30. Telefon

25. Numer domu

26. Numer lokalu

Wypełnienie poz. 29 i 30 nie służą do dokonywania
doręczeń przewidzianych w ustawie z dnia 27 sierpnia
1997 r. Ordynacja podatkowa.

C.3. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
32. Miejscowość

31. Gmina

33. Ulica

Tłuszcz
34. Numer domu

35. Numer lokalu

36. Kod pocztowy

37. Poczta

Tłuszcz

05-240

C.4. ADRES DO KORESPONDENCJI (WYPEŁNIĆ JEŻELI JEST INNY NIŻ PODANY W CZĘŚCI C.2.)
38. Kraj

39. Województwo

40. Powiat

41. Gmina

42. Miejscowość

43. Ulica

46. Kod pocztowy

47. Poczta

44. Numer domu

45. Numer lokalu

D. OBLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
48.
❑ szkoła lub przedszkole - 10 l (0,01 m3) na każdego ucznia, dziecko i pracownika, jednak co
najmniej jeden pojemnik o pojemności 240 l (0,24 m3);
❑ lokal handlowy, magazyn, budynek użyteczności publicznej, biuro, urząd, przychodnia, gabinet
lekarski, lecznica, apteka, zakład rzemieślniczy, usługowy, produkcyjny, itp. w odniesieniu do
pomieszczeń biurowych i socjalnych - 20 l (0,02m3) na każdego pracownika, jednak co najmniej jeden
pojemnik o pojemności 110 l (0,11- 0,12 m3);

Rodzaj nieruchomości
niezamieszkałej oraz
minimalny rodzaj pojemnika

❑ lokal gastronomiczny - 20 l (0,02 m3) na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc w
tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności
110 l (0,11 - 0,12 m3) na lokal;
❑ żłobek - 30 l (0,03 m3) na każdego pracownika lub dziecko, jednak co najmniej jeden pojemnik o
pojemności 240 l (0,24 m3);
❑ hotel, pensjonat, dom opieki – 60 I (0,06m3) na jedno łóżko, jednak co najmniej jeden pojemnik o
pojemności 240 I (0,24 m3);
❑ uliczny punktów handlowy i szybkiej konsumpcji co najmniej jeden pojemnik o pojemności - 110 l
(0,11 - 0,12 m3) na każdy punkt;
❑ pozostałe, niewymienione wcześniej podmioty - w zależności od potrzeb jednak co najmniej jeden
pojemnik o pojemności 110 l (0,11 - 0,12 m3).

Łączna liczba osób/miejsc konsumpcyjnych/punktów/łóżek

49.
szt.
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50. Określenie miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie zadeklarowanych pojemników.
Podstawą do naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są miesięczne stawki określone w obowiązującej uchwale
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
I. Rodzaj (wielkość)
pojemnika

II. Ilość pojemników

III. Ilość odbiorów
wskazanych pojemników
w miesiącu

120 l

IV. Stawka opłaty za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi zebranymi w
sposób selektywny

V. Miesięczna opłata
(iloczyn kolumn II, III, IV)

……………………………………………
Jednostkowa stawka opłaty

240 l

……………………………………………
Jednostkowa stawka opłaty

360 l

……………………………………………
Jednostkowa stawka opłaty

1 100 l
……………………………………………
Jednostkowa stawka opłaty
Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

51.
zł/miesiąc

52. Określenie miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie zadeklarowanych worków.
Podstawą do naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są miesięczne stawki określone w obowiązującej uchwale
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
I. Rodzaj
(wielkość)
worka

II. Ilość worków

III. Ilość odbiorów
wskazanych worków w
miesiącu

120 l

IV. Stawka opłaty za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi zebranymi w
sposób selektywny

V. Miesięczna opłata
(iloczyn kolumny II, III, IV)

……………………………………………
Jednostkowa stawka opłaty

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

53.
zł/miesiąc

E. PODPIS WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ
54. Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok)

55. Podpis/Podpisy (pieczęć) właściciela nieruchomości/osoby/osób
reprezentujących właściciela nieruchomości

F. ADNOTACJE ORGANU
56. Uwagi organu

G. POUCZENIE
Niniejsza deklaracja zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego w przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach kwoty wynikającej
z niniejszej deklaracji lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości.

H. DODATKOWE OBJAŚNIENIA
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1.

1. Dla każdej nieruchomości niezamieszkałej należy złożyć odrębną deklarację.
2. Właściciel ma obowiązek złożyć deklarację w ciągu 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W

3.
4.

przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel
nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła
zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy deklarują selektywną zbiórkę odpadów komunalnych zobowiązani są do stosowania
zasad selektywnej zbiórki wynikających z Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Tłuszcz.
Zgodnie z art. 6q ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w przypadku złożenia korekty deklaracji lub nowej deklaracji
zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie stwierdza się nadpłaty w tej opłacie
za miesiące, w których usługa odbierania odpadów komunalnych była świadczona.
Właściciel deklaracji może złożyć korektę deklaracji służącą poprawieniu (skorygowaniu) danych podanych w pierwotnej deklaracji, jako
podanych niezgodnie ze stanem faktycznym, błędnych, omyłkowych, itp.

Niniejszym zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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) (dalej. RODO) w powiązaniu z art. 6n w ust. 1 pkt 1
Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) zapoznałem się z
przedstawionymi mi podstawami prawnymi, zasadami przetwarzania, w tym udostępniania przekazywanych przeze mnie danych
osobowych.
Przyjmuję do wiadomości, że:
Administratorem danych osobowych jest Gmina Tłuszcz – Urząd Miejski w Tłuszczu z siedzibą ul. Warszawska 1005-240 Tłuszcz,
urzad@tluszcz.pl. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: iod.tluszcz@edukompetencje.pl
Dane osobowe są przetwarzane w celu wskazanym w art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienia obowiązków wynikających
z przepisów prawa), w powiązaniu z art. 6m ust. 1b o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. określenie wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, naliczenie ww. opłaty, obsługa poboru, egzekucja.
Dane osobowe udostępnia się podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych w strukturze organizacyjnej
Urzędu Miejskiego w Tłuszczu mają wyłącznie upoważnieni pracownicy i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków
zawodowych.
Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wynikających z przepisów prawa celów archiwizacji zgodnie z Ustawą z
dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 553 ze zm.).
Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo do dostępu do treści podanych danych osobowych i ich poprawiania za pośrednictwem
Urzędu Miejskiego w Tłuszczu oraz mam prawo do wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych do organu
nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.
Informujemy o przysługującym prawie do dostępu do treści podanych danych osobowych i ich poprawiania za pośrednictwem Urzędu
Miejskiego w Tłuszczu oraz prawie do wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego, którym
jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.
Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Niepodanie danych skutkuje wezwaniem do ich uzupełnienia, a w przypadku
nieuzupełnienia, brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku.
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