
UCHWAŁA NR 174/XXIII/2020 
RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE 

z dnia 17 grudnia 2020 r. 

w sprawie określenia dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz 

wysokości cen za te usługi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) Rada Miejska w Praszce uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Określa się następujące dodatkowe usługi świadczone przez Gminę Praszka w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Praszka i zagospodarowania tych odpadów 
w zamian za dodatkową opłatę ponoszoną przez właściciela nieruchomości: 

1. Odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych przekraczających ilości określone w uchwale Rady 
Miejskiej w Praszce w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 

§ 2.  

Ustala się następujące stawki opłat za usługi dodatkowe świadczone przez Gminę Praszka, wymienione w § 
1, w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych : 

1. cena za odbiór i zagospodarowanie odpadów, o których mowa w § 1 w cenie 24,00 zł za worek 0,12 m3, 

2. cena za odbiór i zagospodarowanie odpadów, o których mowa w § 1 w cenie 30,00 zł za pojemnik 0,12 
m3, 

3. cena za odbiór i zagospodarowanie odpadów, o których mowa w § 1 w cenie 50,00zł za pojemnik 0,24 
m3, 

4. cena za odbiór i zagospodarowanie odpadów, o których mowa w § 1 w cenie 120,00 zł za pojemnik 1,1 
m3. 

§ 3.  

1. Zapotrzebowanie na skorzystanie z usługi należy zgłosić w formie deklaracji. 

2. Wzór deklaracji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 4.  

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Praszce nr 282/XXXV/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie 
określenia dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi. 

§ 5.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki. 
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§ 6.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolski. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Bogusław Łazik 
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POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI , WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE 

DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

- USŁUGI DODATKOWE 
dzień   – miesiąc  –  rok 
_____- _______ - ______ 

 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439.) 
Składający: Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, 

położonych na terenie gminy Praszka na których powstają odpady komunalne   
Miejsce składania: Urząd Miejski w  Praszce 
Termin składania : 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                                                □  KOREKTA DEKLARACJI   

 
C. SKŁADAJĄCY 

DEKLARACJĘ 

□ WŁAŚCICIEL □ WSPÓŁWŁAŚCICIEL 
 
□ POSIADACZ SAMOISTNY □ UŻYTKOWNIK WIECZYSTY 
 
□ WSPÓŁUŻYTKOWNIK WIECZYSTY □ ZARZĄDCA (ZARZĄD TRWAŁY) 
 
□ ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI □ INNY …………….. 

 
 
 
 
 
 

 
D. DANE 

SKŁADAJĄCEG
O DEKLARACJĘ 

 
 
 

 
 
 

RODZAJ SKŁADAJĄCEGO 
□ OSOBA FIZYCZNA                                                    □ OSOBA PRAWNA 
 
□ JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 
 IMIĘ I NAZWISKO 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………….. 
IMIĘ OJCA IMIĘ MATKI ADRES  POCZTY                                                                           

ELEKTRONICZNEJ 
…………………… …………………… …………………….………. 
PESEL TELEFON  
……………………………. ……..………………………  
 
ADRES SIEDZIBY/ ADRES ZAMIESZKANIA (korespondencyjny) 
KRAJ 
…………………… 

WOJEWÓDZTWO 
………………………... 

POWIAT 
………………………… 

GMINA 
 
…………………… 

ULICA 
 
……………………… 

NR DOMU 
 
……… 

NR LOKALU 
 
………… 

MIEJSCOWOŚĆ 
 
…………………… 

KOD POCZTOWY 
 
……………………… 

POCZTA 
 
………………………… 
 

Załącznik do uchwały Nr 174/XXIII/2020

Rady Miejskiej w Praszce

z dnia 17 grudnia 2020 r.
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E. ADRES        
NIERUCHOMOŚCI, 
NA KTÓREJ 
POWSTAJĄ 
ODPADY 

GMINA 
 
…………………… 

ULICA 
 
……………………… 

NR DOMU 
 
…………. 

NR LOKALU 
 
………… 

MIEJSCOWOŚĆ 
 
…………………… 

KOD POCZTOWY 
 
……………………… 

POCZTA 
 
………………………… 
 

 
 
F. DEKLARUJĘ ZAPOTRZEBOWANIE NA ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH 

 
RODZAJ POJEMNIKA 

 
ILOŚĆ SZTUK OKRES 

Worek o poj.  0,12 m3   
Pojemnik o  poj. 0,12 m3  
Pojemnik o  poj. 0,24 m3  
Pojemnik o  poj. 1,1 m3  

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

…………………………….                                                                    ………………………………. 
     miejscowość i data                                                                                       czytelny podpis 

 
 
 
 
H. ADNOTACJE URZĘDU   
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Objaśnienia: 
1. do obliczania wysokości opłaty miesięcznej należy przyjąć stawkę zgodną z uchwałą nr 172/XXIII/2020 Rady 

Miejskiej w Praszce z dnia 17 grudnia 2020 r. , która wynosi: 
 

RODZAJ POJEMNIKA 
 

Opłata za jeden dodatkowy 
wywóz 

Worek o poj.  0,12 m3 24zł 
Pojemnik o  poj. 0,12 m3 30 zł 
Pojemnik o  poj. 0,24 m3 50 zł 
Pojemnik o  poj. 1,1 m3 120 zł 

 

 
Pouczenie: 

Usługa zostanie wykonana w terminie 7dni licząc od dnia, w którym deklaracja wpłynie do Urzędu Miejskiego w Praszce 
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 1966 r. o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 r., 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 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. 
z 2020 poz. 1439 z późn. zm.), 

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

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

− uchwałą nr 170/XXIII/2020 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 17 grudnia 2020 r.  
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 
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− 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.  
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