POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM
LUB NIEBIESKIM KOLOREM
1.PESEL/NIP1

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI
2. Dzień – Miesiąc – Rok
_____ – ______ – _____
Podstawa prawna:
Składający:
Termin składania:
Miejsce składania:

A.

Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2019 r., poz. 2010)
Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach
W terminie do 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca oraz w terminie do 10 dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Urząd Gminy Babice, ul. Krakowska 56, 32-551 Babice

MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI*
3. Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację:

Wójt Gminy Babice
ul. Krakowska 56
32-551 Babice
*deklaracja może być złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Warunki i tryb składania deklaracji w ww. sposób
określa odrębna uchwała Rady Gminy Babice

B.

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (wynika z art. 6m ustawy)
4. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)
złożenie deklaracji
złożenie nowej deklaracji
korekta deklaracji

C.

PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
5. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat)
Właściciel nieruchomości

Współwłaściciel

Najemca, dzierżawca

Użytkownik wieczysty

Zarządca nieruchomości wspólnej

Inny podmiot władający nieruchomością

D. DANE IDENTYFIKACYJNE
D.1. Osoba fizyczna
6. Nazwisko

7. Imię

8. Nr telefonu

9. Adres e-mail

D.2. Pozostałe podmioty
10. Nazwisko i Imię/ Nazwa pełna

11. Nazwa skrócona

12. Nr KRS

13. Nr telefonu
15. Osoby upoważnione do reprezentowania

1

PESEL dla osób fizycznych, NIP dla pozostałych składających deklarację.

14. Adres e-mail

D.3. DANE NIERUCHOMOŚCI – na której powstają odpady komunalne2
16. Ulica

17. Nr domu

18. Nr lokalu

19. Miejscowość3

20. Kod pocztowy

21. Poczta

D.4. ADRES DO KORESPONDENCJI – jeśli jest inny, niż adres nieruchomości z D.3.

E.

22. Kraj

23. Województwo

24. Powiat

25. Gmina

26. Ulica

27. Nr domu

29. Miejscowość

30. Kod pocztowy

31. Poczta

28. Nr lokalu

OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU
BIOODPADÓW:
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D.3 niniejszej deklaracji (zaznaczyć właściwy
kwadrat)
posiadam kompostownik i kompostuje w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne
nie posiadam kompostownika

F.

G.

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części D.3

32.

Stawka opłaty podstawowej określona w Uchwale Rady Gminy Babice w sprawie wyboru metody
ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości tej opłaty
Stawka opłaty uwzględniająca zwolnienie określona w Uchwale Rady Gminy Babice w sprawie
wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania
wysokości tej opłaty
Miesięczna kwota opłaty (kwotę z poz. 33 lub z poz.34 należy pomnożyć przez liczbę osób
wskazaną w poz. 32)

33.

3

zł/osobę
35.

PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ
36. Data

2

zł/osobę
34.

37. Czytelny podpis ( z podaniem imienia i nazwiska; pieczątka osoby upoważnionej)

Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.
Należy wpisać: Babice, Jankowice, Mętków, Olszyny, Rozkochów, Wygiełzów, Zagórze

zł/miesiąc

POUCZENIE

W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach kwoty opłaty z poz. 35 lub wpłacenia jej
w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego,
zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
(Dz. U. z 2019 r., poz.1438 z późn. zm.).
Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć
do właściwego organu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej
nieruchomości pierwszego mieszkańca. Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny. Zmniejszenie zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi za okres wsteczny, poza terminem wskazanym jako termin do złożenia nowej deklaracji, może jedynie nastąpić w związku ze śmiercią
mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.
W 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.
Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych
wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji właściwy organ określa, 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.

H.

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”), uprzejmie informuję, iż: Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Gmina Babice z siedzibą w Babicach przy ul. Krakowskiej 56,
32-551 Babice. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych
osobowych, w następujący sposób: pod adresem poczty elektronicznej: ochrona.danych@babice.pl , telefonicznie lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Podane
dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit.c RODO), związanego w szczególności z realizacją
obowiązku wynikającego z odbioru odpadów, podanie danych jest obowiązkowe, a podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przez Administratora jest
ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa, Pani/Pana dane osobowe będą
przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji usługi odbioru odpadów, jednak nie dłużej niż 10 lat od zakończenia realizacji usługi odbioru odpadów. Okres
przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przewidziany przez przepisy prawa, które mogą mieć związek z realizacją niniejszej
usługi. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych; sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; żądania usunięcia swoich danych
osobowych; żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych; żądania przeniesienia
swoich danych osobowych; wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa)

I.

ADNOTACJE ORGANU

