Załącznik
do uchwały Nr XVI/106/2019
Rady Miejskiej w Prabutach
z dnia 20 listopada 2019 r.
POLA JASNE DEKLARACJI WYPEŁNIA SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE,
DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.
1. Identyfikator podatkowy NIP*/numer PESEL**

(niepotrzebne skreślić)

NR KONTA

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010).

Składający:

Właściciel nieruchomości niezamieszkałej i zamieszkałej położonej na terenie Miasta i Gminy Prabuty oraz wykonawca robót
budowlanych na terenie budowy.

Termin składania:

W terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie obowiązku uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opłaty.

Miejsce składania:

Urząd Miasta i Gminy Prabuty, ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
2.

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty, ul. Kwidzyńska 2 82-550 Prabuty

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
* - dotyczy podmiotu niebędącego osobą fizyczną

** - dotyczy podmiotu będącego osobą fizyczną

*** - pole nieobowiązkowe

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
3. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□

osoba fizyczna

□ osoba prawna

□ jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

4. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□
□
□
□

właściciel
□ użytkownik wieczysty
współwłaściciel/współużytkownik wieczysty
jednostka organizacyjna/osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu
inny podmiot władający nieruchomością

5. Nazwa pełna*/ Nazwisko i imię (imiona)**

____________________________________________________________________________________________________________________
6. Nazwa pełna*/ Nazwisko i imię (imiona)** współwłaściciela/współużytkownika wieczystego

____________________________________________________________________________________________________________________
7. Numer PESEL**

□□□□□□□□□□□
B.2. ADRES SIEDZIBY*/ ADRES ZAMIESZKANIA**
8. Kraj

9. Województwo

10. Powiat

11. Gmina

12. Ulica

13. Nr domu

15. Miejscowość

16. Kod pocztowy

17. Poczta

18. Nr telefonu***

19. E-mail***

14. Nr lokalu

B.3. ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnić jeśli inny niż w części B.2.)
20. Kraj

21. Województwo

22. Powiat

23. Gmina

24. Ulica

25. Nr domu

27. Miejscowość

28. Kod pocztowy

29. Poczta

26. Nr lokalu

B.4. PRZYCZYNA ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat):

□ deklaracja składana po raz pierwszy
□ zmiana danych zawartych w złożonej deklaracji

……………………………..
(data zaistnienia zmiany)

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, Z KTÓREJ BĘDĄ ODBIERANE ODPADY KOMUNALNE
30. Nr działki

31. Ulica

32. Nr domu

33. Nr lokalu

34. Miejscowość

D. INFORMACJA O GOSPODARSTWACH DOMOWYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI
LICZBA GOSPODARSTW DOMOWYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI (należy wskazać liczbę gospodarstw domowych o określonej wielkości)
Liczba gospodarstw domowych
Łączna liczba osób
Gospodarstwa domowe
na terenie nieruchomości
zamieszkujących na terenie
nieruchomości
składające się z 1 osoby
………………………………………………
składające się z 2 osób

.……………………………………………..

składające się z 3 osób

………………………………………………

składające się 4 i więcej osób

……………….………………………..……

……………………………………………...

Dotyczy nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych
Deklaruję, że posiadam kompostownik przydomowy i kompostuję w nim wszystkie odpady biodegradowalne powstające na
terenie nieruchomości (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ TAK

□ NIE

□ NIE DOTYCZY

E. OBLICZENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI ZBIERANYMI Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH W SPOSÓB SELEKTYWNY
(odrębnie zbierane: tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło, papier, biodegradowalne, popioły i żużle, inne
odpady komunalne, które należy zbierać selektywnie, wymienione w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta
i Gminy Prabuty oraz odrębnie zbierane zmieszane odpady komunalne)

Gospodarstwa domowe

1.

(według danych
wykazanych w części D)

Stawka opłaty za
gospodarowanie
odpadami
zbieranymi w
sposób
selektywny

Opłata jako iloczyn wartości z kolumn 2 i 3
(kolumna 2 x kolumna 3)

2.

3.

4.

Liczba gospodarstw
domowych na
terenie
nieruchomości

Wysokość miesięcznej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
zbieranymi w sposób selektywny

składające się z 1 osoby
składające się z 2 osób
składające się z 3 osób
składające się 4 i więcej osób
RAZEM (łączna wysokość miesięcznej opłaty –
jako suma wartości z kolumny 4)
Deklaruję, iż w ramach opłaty miesięcznej na terenie nieruchomości zbierane w sposób selektywny i przekazywane będą
popioły i żużle. (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

□

TAK

□ NIE DOTYCZY

F. OBLICZENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
KOMUNALNYMI ZBIERANYMI Z NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

ODPADAMI

F.1. OBLICZENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ZBIERANYMI Z
NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH ODDAWANYCH W SPOSÓB SELEKTYWNY
Wielkość pojemnika
lub worka
(worki na segregowane
odpady komunalne)

Liczba
pojemników na
odpady
zmieszane

Stawka opłaty za
gospodarowanie
odpadami

Liczba
pojemników na
odpady
segregowane

Stawka opłaty za
gospodarowanie
odpadami

2.

3.

4.

5.

1.
Pojemnik lub worek o
poj. do 120L
Pojemnik o poj.
pow. 120L do 240L
Pojemnik o poj.
pow. 240L do 400L
Pojemnik o poj.
pow. 400L do 1100L

Wysokość miesięcznej opłaty
za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
Opłata jako iloczyn
wartości z kolumn 2 i 3 oraz 4 i 5

6.

RAZEM (łączna wysokość miesięcznej opłaty –
jako suma wartości z kolumny 6)
F.2. OBLICZENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ZBIERANYMI Z
NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH, NA KTÓRYCH SĄ ŚWIADCZONE USŁUGI HOTELARSKIE W ROZUMIENIU Art. 3 ust.
1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodnikach
turystycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 238) ODDAWANYCH W SPOSÓB SELEKTYWNY
Średniomiesięczna ilość zużytej
wody na terenie nieruchomości w
roku poprzednim

Stawka opłaty za
gospodarowanie
odpadami za 1m3

Wysokość miesięcznej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi

G. INFORMACJA O ILOŚCI I RODZAJU NIERUCHOMOŚCI REKREACYJNO – WYPOCZYNKOWYCH
LICZBA NIERUCHOMOŚCI REKREACYJNYCH (należy wskazać liczbę nieruchomości rekreacyjnych)

Rodzaj Nieruchomości

Liczba Nieruchomości

Nieruchomość, na której znajduje się domek letniskowy

…………………………………………….

Inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno – wypoczynkowe

.…………………………………………….

H. OBLICZENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY
KOMUNALNYMI ZBIERANYMI W SPOSÓB SELEKTYWNY

Rodzaj nieruchomości

ZA

GOSPODAROWANIE

ODPADAMI

Liczba
nieruchomości
(według danych
wykazanych w
części G.)

Stawka opłaty za
gospodarowanie
odpadami
zbieranymi w sposób
selektywny

Wysokość rocznej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
zbieranymi w sposób selektywny

2.

3.

4.

1.

Opłata, jako iloczyn wartości z kolumn 2 i 3
(kolumna 2 x kolumna 3)

Nieruchomość, na której
znajduje się domek letniskowy
Inna nieruchomość
wykorzystywana na cele
rekreacyjno – wypoczynkowe
RAZEM (łączna wysokość rocznej opłaty –
jako suma wartości z kolumny 4)

I. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/ OSOBY REPREZENTUJĄCEJ
SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić).
35. Imię

36. Nazwisko

37. Data wypełnienia (dzień-miesiąc-rok)

38. Podpis (pieczątka) osoby składającej deklarację/osoby
reprezentującej składającego deklarację (niepotrzebne skreślić)

J. ADNOTACJE ORGANU
39. UWAGI ORGANU

40. Identyfikator przyjmującego formularz

41. Podpis przyjmującego formularz

Pouczenie:
W wypadku nie wpłacenia w obowiązujących terminach kwoty wynikającej z niniejszej deklaracji lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza
deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w
administracji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1438, z późn. zm.).
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel
nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych
zawartych w deklaracji Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod
uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
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 (ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty, którego siedzibą jest Urząd Miasta i Gminy w Prabutach, ul.
Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty, tel. 55 278 20 02, email: biuro@prabuty.pl.
2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@prabuty.pl lub
listownie na adres: Urząd Miasta i Gminy w Prabutach, ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty.
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z art. 6 pkt. 1 lit. c
RODO oraz do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi
zgodnie z art. 6 pkt. 1 lit. e RODO i będzie się odbywać w celu realizacji zadań publicznych związanych z prawidłowym obliczeniem wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz prawidłową realizacją obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta i
Gminy Prabuty na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.).
4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celu wskazanym powyżej Pani/Pana dane mogą być udostępnione innym odbiorcom lub
kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
1) podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
2) organy ochrony prawnej (m.in. sądy, organy ścigania, inne podmioty publiczne) w związku z prowadzonym postępowaniem,
3) podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych,
4) pracownicy, którzy są upoważnienie do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są zgodnie z RODO oraz powszechnymi i szczególnymi przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczypospolitej
Polskiej i nie są przekazywane poza Unię Europejską.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, a następnie archiwizowane
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7. Przysługuje Pani/Panu, w stosunku do przetwarzanych przez nas danych osobowych, prawo do:
a)
dostępu do danych osobowych,
b)
sprostowania danych osobowych,
c)
usunięcia danych osobowych,
d)
ograniczenia lub rozszerzenia przetwarzania danych osobowych,
e)
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
f)
przenoszenia danych osobowych.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe i jest warunkiem realizacji obowiązków ustawowych przez Administratora.
9. Jeżeli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych jest nieprawidłowe przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
10. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
Objaśnienia:
Właściciel nieruchomości - to także współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także
inne podmioty władające nieruchomością. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela
nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2019 r. poz. 737), lub
właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany.
Ustawa nie definiuje pojęcia domku letniskowego oraz nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe. W związku z powyższym pojęciom tym należy
nadać znaczenie przyjęte w języku potocznym. Domki letniskowe nie służą do zaspokajania podstawowych potrzeb mieszkaniowych tylko do celów związanych z wypoczynkiem. Inne
nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe stanowią dosyć otwartą kategorię nieruchomości, o zaliczeniu do której decydują pełnione funkcje.
Zasadniczo nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, nie są wykorzystywane do
zamieszkiwania, tylko w celu czasowego przebywania w związku z wypoczynkiem. Dlatego też są zaliczane do kategorii nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, ale
powstają na nich odpady komunalne. Istotne jest tu nie przeznaczenie nieruchomości (np. w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego), tylko faktyczne funkcje, jakie
pełnią, faktyczny sposób ich wykorzystania.
Należy zwrócić uwagę, że nowelizacja ustawy wprowadzona ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 87) daje możliwość ustalenia ryczałtowej stawki opłaty od nieruchomości, na których są domki letniskowe lub od innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe (nowo dodany art. 6j ust. 3b), z tym, że przepis ten dotyczy nieruchomości, w stosunku do których rada gminy podjęła uchwałę o
odbieraniu odpadów komunalnych na podstawie art. 6c ust. 2. Zgodnie z art. 6c ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w stosunku do nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy, gmina ma możliwość przejęcia odbierania odpadów komunalnych wytwarzanych na tych nieruchomościach (przy czym może też taką uchwałę podjąć w
stosunku do wszystkich lub tylko niektórych kategorii nieruchomości). Ponieważ nieruchomości z domkami letniskowymi i inne wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe
zasadniczo stanowią nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, od woli rady gminy zależy objęcie ich zorganizowany m przez gminę systemem odbierania odpadów
komunalnych lub nie. Jeżeli rada gminy podejmie na podstawie art. 6c ust. 2 uchwałę obejmującą te nieruchomości – jest obowiązana także uchwalić ryczałtową stawkę opłaty, dla takich
nieruchomości.

