UCHWAŁA NR ………….
RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE
z dnia ………………..2020r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 713), art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1289) Rada Miejska w Praszce
uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz na
terenach na których nie zamieszkują mieszkańcy stanowiący załącznik nr 1do niniejszej
uchwały.
2. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub
inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe jedynie przez
część roku, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej Rada
Miejska w Praszce określi odrębną uchwałą.
§ 2.
1. Deklarację, o której mowa w §1 właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w
Urzędzie Miejskim w Praszce Pl. Grunwaldzki 13.
2. Informacje dotyczące terminu składania pierwszej i kolejnej deklaracji zawarte są w objaśnieniach do deklaracji, stanowiącej załącznik do uchwały.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.
§ 4.
Traci moc uchwała Rady Miejskiej Nr 271/XXXIV/2018 z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
przez właścicielami nieruchomości.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 r.

Załącznik nr 1
do uchwały nr …………….
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia ……………….

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI , WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB
RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
dzień – miesiąc – rok
_____- _______ - ______
Podstawa prawna:
Składający:
Miejsce składania:
Termin składania :

A.
B.

MIEJSCE
SKŁADANIA
DEKLARACJI
OBOWIĄZEK
ZŁOŻENIA
DEKLARACJI

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach
(tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1439)
Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych,
położonych na terenie gminy Praszka na których powstają odpady komunalne
Urząd Miejski w Praszce
Termin składania w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie
(wygaśnięcie) obowiązku opłaty lub wysokości opłaty
URZĄD MIEJSKI W PRASZCE
PL. GRUNWALDZKI 13
46-320 PRASZKA
□ ZŁOŻENIE DEKLARACJI
..
□ NOWA DEKLARACJA

(data powstania obowiązku - ……………………………)
(data zaistnienia zmian - …………………………...……)

□ KOREKTA DEKLARACJI

(data zmiany danych - ………………………….……..…)

□ WYGAŚNIĘCIE OBOWIĄZKU (data zmiany danych - …………………….…………)
□ WŁAŚCICIEL
C.

SKŁADAJĄCY
DEKLARACJĘ

□ WSPÓŁWŁAŚCICIEL

□ POSIADACZ SAMOISTNY

□ UŻYTKOWNIK WIECZYSTY

□ WSPÓŁUŻYTKOWNIK WIECZYSTY

□ ZARZĄDCA (ZARZĄD TRWAŁY)

□ ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI

□ INNY ……………..

RODZAJ SKŁADAJĄCEGO
□ OSOBA FIZYCZNA

□ OSOBA PRAWNA

□ JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
PEŁNA NAZWA FIRMY / IMIĘ I NAZWISKO
D.

DANE
SKŁADAJĄCEG
O DEKLARACJĘ

…………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..…………………………
IMIĘ OJCA
IMIĘ MATKI
ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ
……………………………….
………………………
………………………………………
1)
NIP
PESEL
TELEFON
………………………………..
…………………………….
…….. ………………………
ADRES SIEDZIBY/ ADRES ZAMIESZKANIA (korespondencyjny)

KRAJ
……………………………………..
GMINA
……………………………………..

WOJEWÓDZTWO
…………………………………………
ULICA
…………………………………………

POWIAT
…………………………………………
NR DOMU
NR LOKALU
……………….
………………..

E. ADRES
NIERUCHOMOŚCI,
NA KTÓREJ
POWSTAJĄ
ODPADY

1.
2.

MIEJSCOWOŚĆ
……………………………………..

KOD POCZTOWY
…………………………………………

POCZTA
…………………………………………

GMINA

ULICA

NR DOMU

……………………………………
MIEJSCOWOŚĆ
……………………………………..

……………………………………….
KOD POCZTOWY
………………………………………

………………..
………………..
POCZTA
…………………………………………

NR LOKALU

I.
Dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkałych
Wg ewidencji dostępnej w zasobach urzędu na terenie w/w nieruchomości zameldowanych jest …………….. osób
Zgodnie z obowiązkiem określonym w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach deklaruję, że na
terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji zamieszkuje …………………………………….
(należy podać liczbę mieszkańców)

W przypadku wystąpienia różnicy w ilości osób zameldowanych i zamieszkałych prosimy
o uzasadnienie rozbieżności.
Uzasadnienie:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.
4.

Oświadczam, że odpady zgromadzone na terenie przedmiotowej nieruchomości będę przekazywał/a w sposób:
□ selektywny
□ zmieszany
Gospodarstwo domowe składa się z ……… osób.

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:
Liczba mieszkańców
zamieszkujących nieruchomość

Miesięczna stawka opłaty od
każdego mieszkańca

(liczba mieszkańców x miesięczna stawka)

Wysokość opłaty za miesiąc

poz. 1

poz. 2

poz. 1 X poz. 2

………….……..……………...

…...........…......…........……….

...…....…......…....…......…....…….

II.
Dotyczy właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne
Oświadczam, że odpady zgromadzone na terenie przedmiotowej nieruchomości będę przekazywał/a w sposób:
□ selektywny
□ zmieszany
Deklaruję potrzebę wyposażenia nieruchomości w ………….. sztuk pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych
o pojemności 120 l, 240 l, 1100 l 2)
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi ……………… zł 3)

III.

Dotyczy właścicieli nieruchomości, których część nieruchomości stanowi nieruchomość zamieszkałą
(o której mowa w pkt I, a w części nieruchomość niezamieszkałą (o której mowa w pkt. II)
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji, odpady komunalne powstają w sposób
określony w pkt. I i II ( w takim przypadku należy wypełnić część I i II )
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat z punktu I i II i wynosi:
…………………………zł
F. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

…………………………….
miejscowość i data

……………………………….
czytelny podpis

G. KLAUZULA RODO
Oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 2016r.)
zapoznałem/zapoznałam się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych
…………………………….
miejscowość i data

……………………………….
czytelny podpis

H. ADNOTACJE URZĘDU
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Objaśnienia:
1. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi do Urzędu Miejskiego w Praszce w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego
mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,
2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację Urzędu Miejskiego w Praszce w terminie
14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się
za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana,
3. Do obliczania wysokości opłaty miesięcznej należy przyjąć stawkę zgodną z uchwałą nr ………. Rady Miejskiej w Praszce
z dnia .…..., uchwałą zmienioną nr …………..Rady Miejskiej w Praszce z dnia …………….która wynosi:
a) za odpady gromadzone w sposób selektywny:
Stawka podstawowa
Liczba mieszkańców nieruchomości w budynku jednorodzinnym/lokalu mieszkalnym 32,00 zł od każdej osoby
20 zł za 1 pojemnik 0, 12 m3
36 zł za 1 pojemnik 0,24 m3
58zł za 1 pojemnik 1,1 m3

b) za odpady gromadzone w sposób zmieszany:
Stawka podwyższona
Liczba mieszkańców nieruchomości w budynku jednorodzinnym/lokalu mieszkalnym 64,00 zł od każdej osoby
40 zł za 1 pojemnik 0, 12 m3
72 zł za 1 pojemnik 0,24 m3
116 zł za 1 pojemnik 1,1 m3
4.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Praszka normatywne ilości stałych
odpadów komunalnych wytwarzanych przez jedną osobę w ciągu miesiąca na terenach niezamieszkałych wynosi:
na każdą z osób przebywających w związku z zatrudnieniem lub nauką na terenie szkoły każdego typu – 3l,
na każdą z osób przebywających na terenie przedszkoli lub żłobków –3l,
na jedno miejsce konsumpcyjne w restauracjach, barach i stołówkach (dotyczy to także miejsc w tzw. Ogródkach
zlokalizowanych na zewnątrz lokalu; dla ulicznych punktów małej gastronomii ustalić należy indywidualnie objętość
pojemników, zależnie od sposobu serwowania – 20l, lecz nie mniej niż 120l na jeden punkt,
na każde rozpoczęte 10m powierzchni całkowitej lokalu handlowego – 50l, lecz nie mniej niż 120l na jeden lokal,
na każdą dziesiątkę osób zatrudnionych dla zakładów rzemieślniczych, usługowych, przemysłowych, biur – 120l,
dla hoteli, pensjonatów itp. -20l na każde łóżko,
dla ogródków działkowych – 40l na każdą działkę w okresie od 1 marca do 31 października każdego roku i 10l poza
tym okresem,
dla targowisk, hal targowych, giełd – 150 l na każdy punkt handlowy,
dla cmentarzy nie mniej niż 0,5 l na każdy grobowiec a w dniu 1 listopada nie mniej niż 15l na każdy grobowiec,
na każdą osobę w gospodarstwie domowym w zabudowie jednorodzinnej – 80 l,
na każdą osobę w gospodarstwie domowym w zabudowie wielorodzinnej – 120 l,

Pouczenie:
W przypadku nie wpłacenia w terminach kwoty opłaty lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości , niniejsza deklaracja stanowi
podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego , zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020r., poz. 1427 z późn. zm.)
Zgodnie z art. 6o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020r. poz. 1439) w razie niezłożenia
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych
zawartych w deklaracji burmistrz 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, w tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średniej ilości odpadów komunalnych
powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
1)
2)
3)

dot. osób prawnych
niepotrzebne skreślić
W przypadku gromadzenia odpadów w sposób selektywny należy wybrać stawkę wskazana w pkt. 3a objaśnień niniejszej deklaracji (ostatnia strona deklaracji) i pomnożyć przez

liczbę zadeklarowanych pojemników. W przypadku gromadzenia odpadów w sposób zmieszany należy wybrać stawkę w pkt. 3b objaśnień niniejszej deklaracji (ostatnia strona
deklaracji) i pomnożyć przez liczbę zadeklarowanych pojemników.

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z prowadzeniem systemu odbierania
zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Praszka
W związku z obowiązującym od 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 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) informujemy:
a)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Praszka z siedzibą 46-320 Praszka
Plac Grunwaldzki 13 tel. 34/3591009 e-mail umig@praszka.pl , kontakt z Inspektorem Ochrony
Danych - iod@praszka.pl, tel. (34)3592482

b)

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia systemu gospodarki odpadami
komunalnymi polegającego na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zlokalizowanych na terenie Gminy Praszka .

c)

podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest niezbędność wypełnienia przez
administratora danych obowiązku prawnego, a podstawą prawną są następujące przepisy: art. 6
ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b RODO w związku z
−

ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U.
2020 poz. 1439 z późn. zm.),

−

ustawą z dnia 17 czerwca 1966r. O postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. Z
2019r.. Poz. 1438 ze zm. )

−

ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. - ordynacja podatkowa (Dz. U z 2019r. Poz. 1438 ze zm.)

−

uchwałą nr ……………... Rady Miejskiej w Praszce z dnia ……………. w sprawie Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Praszka

−

bieżącej aktualizacji, monitoringu i kontroli bazy właścicieli/ osób władających
nieruchomością zobowiązanych do uiszczenia opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych

−

zapewnienia funkcjonowania gospodarki odpadami

d)

odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym
należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także, te którym dane
zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania, m.in. bank, obsługa prawna, firmy
świadczące usługi w zakresie oprogramowania , odbioru i zagospodarowania odpadów.

e)

Administrator Danych nie ma zamiaru przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym również do takich w stosunku do których
Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony.

f)

podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do
realizacji celów określonych w pkt b) i c), a po tym czasie przez okres oraz w zakresie
wymaganym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

g)

W przypadku, gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej posiada Pani/Pan prawo dostępu do
treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do ograniczenia
przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie
zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

h)

przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu
nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na
miejsce zwykłego pobytu lub pracy lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.

i)

podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie uniemożliwi realizację
zadań ustawowych, w tym realizacji celu prowadzenia odbioru i zagospodarowania odpadów
komunalnych na terenie Gminy Praszka.

j)

w trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji ani do profilowania.

Załącznik nr 2
do uchwały nr ………..
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia ……….

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI , WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB
RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
dla właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości
wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe jedynie przez część roku
dzień – miesiąc – rok
_____- _______ - ______
Podstawa prawna:
Składający:
Miejsce składania:
Termin składania :

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach
(tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1439)
Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych,
położonych na terenie gminy Praszka na których powstają odpady komunalne
Urząd Miejski w Praszce
Termin składania w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie
(wygaśnięcie) obowiązku opłaty lub wysokości opłaty

A. MIEJSCE
SKŁADANIA
DEKLARACJI

URZĄD MIEJSKI W PRASZCE
PL. GRUNWALDZKI 13
46-320 PRASZKA

B. OBOWIĄZEK
ZŁOŻENIA
DEKLARACJI

□ ZŁOŻENIE DEKLARACJI

(data powstania obowiązku - ……………………………)

□ NOWA DEKLARACJA

(data zaistnienia zmian - ………………………...………)

□ KOREKTA DEKLARACJI

(data zmiany danych - ………………………………..…)

□ WYGAŚNIĘCIE OBOWIĄZKU (data zmiany danych - …………………….…………)
□ WŁAŚCICIEL

C. SKŁADAJĄCY
DEKLARACJĘ

□ WSPÓŁWŁAŚCICIEL

□ POSIADACZ SAMOISTNY

□ UŻYTKOWNIK WIECZYSTY

□ WSPÓŁUŻYTKOWNIK WIECZYSTY

□ ZARZĄDCA (ZARZĄD TRWAŁY)

□ ZARZĄDCA NIERUCHOMOSCI

□ INNY ……………..

RODZAJ SKŁADAJĄCEGO
□ OSOBA FIZYCZNA

□ OSOBA PRAWNA

□ JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
PEŁNA NAZWA FIRMY / IMIĘ I NAZWISKO
D. DANE
SKŁADAJĄCEGO
DEKLARACJĘ

…………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..…………………………
IMIĘ OJCA
……………………………….

IMIĘ MATKI
………………………

NIP 1)
………………………………..

PESEL
…………………………….

ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ
………………………………………
TELEFON
…….. ………………………

ADRES SIEDZIBY/ ADRES ZAMIESZKANIA (korespondencyjny)

E. ADRES
NIERUCHOMOŚ
CI, NA KTÓREJ
POWSTAJĄ
ODPADY

KRAJ
……………………………………..
GMINA
……………………………………..
MIEJSCOWOŚĆ
……………………………………..

WOJEWÓDZTWO
…………………………………………
ULICA
…………………………………………
KOD POCZTOWY
…………………………………………

POWIAT
…………………………………………
NR DOMU
NR LOKALU
……………….
………………..
POCZTA
…………………………………………

GMINA

ULICA

NR DOMU

……………………………………
MIEJSCOWOŚĆ
……………………………………..

……………………………………….
KOD POCZTOWY
………………………………………

………………..
………………..
POCZTA
…………………………………………

NR LOKALU

I. Oświadczam, że nieruchomość której dotyczy cześć E. stanowi nieruchomość:
□ na której znajdują się domki letniskowe
Odpady z terenu nieruchomości zbierane i odbierane będą w sposób:
□ SELEKTYWNY

□ NIESELEKTYWNY

□ - wykorzystywaną na cele rekreacyjno – wypoczynkowe jedynie przez część roku, inną niż
nieruchomość, na której znajdują się domki letniskowe
Odpady z terenu nieruchomości zbierane i odbierane będą w sposób:
□ SELEKTYWNY

□ NIESELEKTYWNY

F. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY dla nieruchomości na której znajdują się domki letniskowe
Stawka opłaty określona w uchwale Rady Miejskiej w Praszce w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty
Ryczałtowa stawka opłaty od jednego domku
letniskowego
1.
Liczba domków letniskowych znajdujących się na
terenie nieruchomości
2,
Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi za rok (iloczyn wartości z pól 1 i 2)

G .OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY dla nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno –
wypoczynkowe jedynie przez część roku
Stawka opłaty określona w uchwale Rady Miejskiej w Praszce w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty
Łączna ilość wywozów
Pojemność pojemnika
odpadów z pojemnika w
Stawka ryczałty /rok
odniesieniu do pojemności
pojemnika
□
2
0,12 m3
□
6
□
12
□
1
0,24 m3
□
3
□
6
1,1 m3
□
2
□
4
H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

…………………………….
miejscowość i data

……………………………….
czytelny podpis

I. KLAUZULA RODO
Oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 2016r.)
zapoznałem/zapoznałam się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych
…………………………….
miejscowość i data

……………………………….
czytelny podpis

I. ADNOTACJE URZĘDU
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Objaśnienia:
1. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi do Urzędu Miejskiego w Praszce w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości
pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,
2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Urzędu Miejskiego w Praszce w
terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości
uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana,
3. Do obliczania wysokości opłaty dla nieruchomości na której znajdują się domki letniskowe lub dla innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez cześć roku należy przyjąć
stawkę zgodną z uchwałą nr ………. Rady Miejskiej w Praszce z dnia …….. która wynosi:
1)

od jednego domku letniskowego, w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe wykorzystywane jedynie przez część roku wynosi:
a)
606 zł od domku rocznie, jeżeli odpady są zbierane i odbierany w sposób selektywny
b)
1212 zł do domku rocznie, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny
2)
od nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe jedynie przez część roku wynosi:
a) w przypadku zbierania i odbierania odpadów w sposób selektywny
0,12 m3
0,24 m3
1,1 m3
stawka ryczałtu/ rok
łączna liczba wywozów odpadów z pojemnika
w odniesieniu do pojemności pojemników
68,00 zł
2
1
206,00 zł
6
3
2
414,00 zł
12
6
4
b) w przypadku zbierania i odbierania odpadów w sposób nieselektywny:
0,12 m3

0,24 m3

1,1 m3

łączna liczba wywozów odpadów z pojemnika
w odniesieniu do pojemności pojemników
1
3
6

2
4

stawka ryczałtu/ rok

88,00 zł
262,00 zł
524,00 zł

2
6
12

pouczenie:
W przypadku nie wpłacenia w terminach kwoty opłaty lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości , niniejsza deklaracja stanowi
podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego , zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017r., poz. 1201 z późn. zm.)

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z prowadzeniem systemu odbierania
zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Praszka
W związku z obowiązującym od 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 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) informujemy:
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Praszka z siedzibą 46-320 Praszka
Plac Grunwaldzki 13 tel. 34/3591009 e-mail umig@praszka.pl , kontakt z Inspektorem
Ochrony Danych - iod@praszka.pl, tel. (34)3592482
b) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia systemu gospodarki
odpadami komunalnymi polegającego na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Praszka .
c) podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest niezbędność wypełnienia przez
administratora danych obowiązku prawnego, a podstawą prawną są następujące przepisy:
art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b RODO w związku z
−

ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.
U. 2020 poz. 1439 z późn. zm.),

−

ustawą z dnia 17 czerwca 1966r. O postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U.
Z 2019r.. Poz. 1438 ze zm. )

−

ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. - ordynacja podatkowa (Dz. U z 2019r. Poz. 1438 ze
zm.)

−

uchwałą nr ……………... Rady Miejskiej w Praszce z dnia ……………. w sprawie Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Praszka

−

bieżącej aktualizacji, monitoringu i kontroli bazy właścicieli/ osób władających
nieruchomością zobowiązanych do uiszczenia opłaty za odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych

−

zapewnienia funkcjonowania gospodarki odpadami

d) odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty,
którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także, te którym
dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania, m.in. bank, obsługa
prawna, firmy świadczące usługi w zakresie oprogramowania , odbioru i zagospodarowania
odpadów.
e) Administrator Danych nie ma zamiaru przekazywać Pana/Pani danych osobowych do
państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym również do takich w stosunku do
których Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony.

f)

podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do
realizacji celów określonych w pkt b) i c), a po tym czasie przez okres oraz w zakresie
wymaganym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

g) W przypadku, gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej posiada Pani/Pan prawo dostępu
do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do ograniczenia
przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie
zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
h) przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub
organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze
względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy lub ze względu na miejsce domniemanego
naruszenia RODO.
i)

podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie uniemożliwi
realizację zadań ustawowych, w tym realizacji celu prowadzenia odbioru i zagospodarowania
odpadów komunalnych na terenie Gminy Praszka.

j)

w trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji ani do profilowania.

