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

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI – nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2. Dzień – Miesiąc – Rok
-

-

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U.2019.2010 z
późn. zm.)
Uchwała NR XVIII/90/19. Rady Gminy Mały Płock z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy
Mały Płock
Uchwała Nr XVIII/89/19 Rady Gminy Mały Płock z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłat

Składający:

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych znajdujących się w granicach
administracyjnych Gminy Mały Płock, poprzez których rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników
wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także
podmioty władające nieruchomością.

Termin składania:

W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

Miejsce składania:

Urząd Gminy Mały Płock ul. Jana Kochanowskiego 15 18-516 Mały Płock

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
3. Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację:
Wójt Gminy Mały Płock
ul. Jana Kochanowskiego 15
18-516 Mały Płock

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Obowiązek złożenia deklaracji wynika z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 2010)

4. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)
złożenie deklaracji

korekta deklaracji (data zaistnienia zmian)

-

-

Uzasadnienie złożenia deklaracji:
Zamieszkanie nowonarodzonego dziecka:



Przyjazd - zamieszkanie mieszkańca z innej gminy: 
Przyjazd mieszkańca z zagranicy: 
Zgon osoby zamieszkującej na nieruchomości: 
Wyjazd mieszkańca do innej gminy: 
Inny /podać jaki/
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………

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

Współwłaściciel

Najemca, dzierżawca

Użytkownik wieczysty

Zarządca
nieruchomości wspólnej

Inny

D. DANE IDENTYFIKACYJNE
D.1. Osoba fizyczna/ jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości
prawnej/ osoba prawna
6. Nazwisko/Pełna nazwa

7. Pierwsze imię, drugie imię

8. Nazwisko rodowe

9. Data urodzenia (dzień-miesiącrok)

10. Imię ojca

11. Imię matki

12. Nr telefonu

13. Adres e-mail

Regon*

NIP*

KRS*

*(w przypadku pozostałych podmiotów nie będących osobami fizycznymi)

D.3. DANomunalne4
D.2. DANE NIERUCHOMOŚCI – na której powstają odpady komunalne
14. Ulica

15. Nr domu

16. Nr lokalu

17. Miejscowość

18. Kod pocztowy

19. Poczta

D.3. ADRES DO KORESPONDENCJI – jeśli jest inny, niż adres nieruchomości z D.2.
20. Kraj

21. Województwo

22. Powiat

23. Gmina

24. Ulica

25. Nr domu

27. Miejscowość

28. Kod pocztowy

29. Poczta

26. Nr lokalu

Oświadczam, że będę kompostował bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku
przydomowym
TAK

NIE

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Stawka opłaty określona w Uchwale Rady Gminy Mały Płock w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty:

Należy wybrać i opisać

E.
1. Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: ………….zł/osobę
2. Liczba osób zamieszkujących nieruchomość
3. Miesięczna kwota opłaty (stawkę opłaty wykazaną w pkt 1 należy pomnożyć przez liczbę osób
wykazaną w pkt 2)

zł

F.
1. Kwota zwolnienia z części opłaty miesięcznie od jednego mieszkańca z tytułu kompostowania bioodpadów w

kompostownikach przydomowych:

………… zł/osobę

2. Liczba osób zamieszkujących nieruchomość
3. Miesięczna kwota zwolnienia z części opłaty (kwotę zwolnienia wykazaną w pkt 1 należy pomnożyć przez liczbę
osób wykazaną w pkt 2)

zł

G.
1.Wysokość miesięcznej opłaty po odliczeniu kwoty zwolnienia wynosi (kwotę opłaty wykazaną w punkcie E 3
należy pomniejszyć o kwotę zwolnienia wykazanego w punkcie F 3)

2.Liczba osób zamieszkujących na nieruchomości wskazanej w części D2

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ
Oświadczam, że niniejsze oświadczenie składam będąc świadom odpowiedzialności na podstawie
Kodeksu karnego skarbowego za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.
30. Data

31. Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska)

POUCZENIE
W przypadku nie wpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty opłaty z punktu G 1 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 z późn. zm.).
Objaśnienia do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
1.

2.

3.

4.

5.

6.

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. W
przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację 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 uzasadnione szacunki.
Właściciel nieruchomości, a w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej organ reprezentujący te jednostki, składa deklarację
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obejmującą całą nieruchomość i pełną wysokość
opłaty.
Opłatę należy wnosić bez wezwania w terminie co miesiąc do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu odbioru
odpadów na rachunek bankowy lub w kasie Urzędu Gminy w Małym Płocku w tytule podając imię i nazwisko właściciela
nieruchomości oraz adres nieruchomości na której powstają odpady.
sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązywanie się z obowiązku
selektywnego gromadzenia i odbierania odpadów komunalnych właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę za
gromadzenie i odbieranie odpadów komunalnych w sposób zmieszany (nieselektywny) wraz z zaległymi odsetkami
w przypadku posiadania przez właściciela więcej niż jednej nieruchomości zamieszkałej należy złożyć odrębne
deklaracje dla każdej z tych nieruchomości.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 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 (4.5.2016 L 119/38
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), zwanego dalej RODO, Wójt Gminy Mały Płock informuje, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Mały Płock, ul. Jana
Kochanowskiego 15, 18-516 Mały Płock, tel. 86 279 13 12, e-mail: ugmplock@malyplock.pl.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy w Małym Płocku jest możliwy pod
adresem:
 Urząd Gminy w Małym Płocku, ul. Jana Kochanowskiego 15, 18-516 Mały Płock
 email: iod@malyplock.pl.
3) Dane osobowe podane przez Panią/Pana będą przetwarzane w związku z wypełnieniem
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w celu:
 ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jej poborem,
windykacją i egzekucją1, 2,3, 4
1
ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010),
2
ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900
ze zm.),
3
ustawa z dnia 17 czerwca 1966 o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 ze zm.),
4
ustawa z dnia 14 czerwca 1970 r. kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.),
4) Odbiorcami danych osobowych Pani/Pana będą: podmioty świadczące usługę obsługi systemów
i oprogramowania informatycznego administratora, podmioty świadczące usługi odbioru
odpadów komunalnych, operatorzy pocztowi oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej).
5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych
w przepisach RODO.
6) Dane osobowe Pani/Pana przetwarzane będą przez okres niezbędny do ustalenia wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jej poboru, windykacji i egzekucji, a po tym
czasie przez okres 10 lat.
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016r. (RODO).
8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan
zobowiązany do podania danych. Konsekwencją niezłożenia deklaracji lub uzasadnionych
wątpliwości co do danych w niej zawartych będzie wydanie decyzji określającej wysokość opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
9) Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania
decyzji, w tym profilowaniu przy realizacji wyżej określonego celu.

