
UCHWAlA NR XIV.91.2019 
RADY GMINY BABOSZEWO 

z dnia 28 listopada 2019 roku 

w sprawie wzoru deldaracji 0 wysokosci oplaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 usU, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 
6n ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. 0 utrzymaniu czystosci i porzqdku w gminach (t.j. 
Dz. U. z 2019 r., poz. 2010) Rada Gminy Baboszewo uchwala co nast~puje: 

§1 

Okresla siE; wz6r deklaracji 0 wysokosci oplaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi skladanej przez wlascicieli nieruchomosci polozonych na obszarze Gminy 
Baboszewo stanowiqcy Zalqcznik Nr 1 do uchwaly. 

§2 

DeklaracjE;, 0 ktorej mowa w §1 uchwaly, sklada siE;: 
1) w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomosci pierwszego 

mieszkanca lub powstania na danej nieruchomosci odpad6w komunalnych; 
2) w przypadku zmiany danych bE;dqcych podstawq ustalenia wysokosci naleznej 

oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub okreslonej w deklaracji 
ilosci odpad6w komunalnych powstajqcych na danej nieruchomosci, wlasciciel 
nieruchomosci jest obowiqzany zlozyc nowq deklaracjE; w terminie do 10 dnia 
miesiqca nastE;pujqCego po miesiqcu, w kt6rym nastqpila zmiana. OpiatE; za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokosci uiszcza siE; za 
miesiqc, w kt6rym nastqpila zmiana. 

§3 

1. DeklaracjE; 0 kt6rej mowa w §1 mozna skladac: 
1) w formie papierowej: w Kancelarii Og6lnej UrzE;du Gminy Baboszewo lub za 

posrednictwem operatora pocztowego na adres: Urzqd Gminy Baboszewo, ul. 
Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo; 

2) za pomocq srodk6w komunikacji elektronicznej. 
2. Zlozenie deklaracji w spos6b okreslony w ust. 1 pkt 2 nastE;puje poprzez 

elektroniczne wypelnienie formularza w formacie *.xml stanowiqcego Zalqcznik 
nr 2 do uchwaly, opatrzenie elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub 
profilem zaufanym i przeslanie go na elektronicznq skrzynkE; podawczq UrzE;du 
Gminy Baboszewo na Platformie Uslug Administracji Publicznej 
www.epuap.gov.pl. 

3. Uklad informacji i powiqzan skladanej deklaracji zgodny ze wzorem deklaracji 
w formie pisemnej, okreSla Zalqcznik nr 2 do uchwaly. 

§4 

Z chwilq wejscia w zycie niniejszej uchwaly traci moc Uchwala Nr XI/76/2015 Rady 
Gminy Baboszewo z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie wzoru deklaracji 0 wysokosci 
oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 



§5 

Wykonanie uchwaly powierza si~ W6jtowi Gminy Baboszewo. 

§6 

Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urz~dowym WOjew6dztwa Mazowieckiego 
i wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 2020 roku. 



Uzasadnienie do Uchwaly NR XIV,91.2019 
Rady Gminy Bahoszewo 

z dnia 28 listopada 2019 roku 

W wyniku podj~cia nowej uchwaly w sprawie wyboru metody ustalenia oplaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej oplaty, Rada Gminy 
Baboszewo uwzgl~dniajqc koniecznosc zapewnienia prawidlowego obliczenia oplaty, 
powinna przyjqC uchwal~ w sprawie wzoru deklaracji 0 wysokosci oplaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi skladanej przez wlascicieli nieruchomosci. 

Wzor deklaracji 0 wysokosci oplaty za gospodarowanie odpadami obejmuje 
objasnienia dotyczqce sposobu jej wypelnienia oraz pouczenie, ze deklaracja stanowi 
podstaw~ do wystawienia tytulu wykonawczego. Uchwala zawiera takze informacj~ 
o terminach i miejscu skladania deklaracji. Wlasciciel nieruchomosci, wspolwlasciciel, 
uzytkownik wieczysty, inny podmiot wladajqcy nieruchomosciq, spoldzienia 
mieszkaniowa/wspolnota mieszakniowa, jest zobowiqzany/zobowiqzana zlozyc 
deklaracj~ w Urz~dzie Gminy Baboszewo w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na 
danej nieruchomosci pierwszego mieszkanca lub powstania na danej nieruchomosci 
odpadow komunalnych. W przypadku zmiany danych b~dqcych podstawq ustalenia 
wysokosci naleznej oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub okreslonej 
w deklaracji ilosci odpadow komunalnych powstajqcych na danej nieruchomosci, 
wlasciciel nieruchomoscijest obowiqzany zlozyc nOWq deklaracj~ w terminie do 10 dnia 
miesiqca nast~pujqcego po miesiqcu, w ktorym nastqpila zmiana. Oplat~ za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokosci uiszcza si~ za miesiqc, 
w ktorym nastqpila zmiana. 

Uchwala w sprawie wzoru deklaracji 0 wysokosci oplaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi skladanej przez wlascicieli nieruchomosci stanowi akt prawa 
miejscowego. 





\ 

POLAjASNE WYPElNIA ZOBO~ WYPElNIAC KOMPUTEROWO LUB RIlCZNIE, DU:lYMI, 
DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

Zal~cznik Nr 1 do Uchwaly NrXIv.91.2019 
Rady Gminy Baboszewo z dnia 28listopada 2019 roku 

DEKLARACJA 0 WYSOKOSCI OPl.AlY 'ZA GOSPODAROWANIE 
ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Data I I 
I Nr kartotekl 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. 0 utrzymaniu czystosci i porz,!dku w gminach (t.J. Oz. u. z 2019 r" poz. 2010). 
SkladaJ~CY: Wlasciciel nieruchomosci, wsp6lwlasciciele, u'iytkownicy wieczysci orazjednostki organizacyjne i osoby posiadaj'lc 

nieruchomosc w zarzlldzie lub uZytkowaniu, a takZe inne podmioty wladaj&ce nieruchomosci!}. 
Tennln skladanla: - W tenninie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomosci pierwszego mieszkanca lub powstania Da danej 

nieruchomosci odpad6w komunalnych. 
- W terminie do 10 dnia miesillca nast~puj<4cego po miesiClcu, w ktorym nasutpila zmiana w przypadku zmiany 
danych b~d,!cych podstaw,! ustalenla wysokosci DaleiDej oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub 
okreslonej w deldaracji ilosci odpad6w komunalnych powstaj'lcych Da danej nieruchomosci. 

MleJsce skladanla: Urz'ld Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09·130 Baboszewo, KaDcelalia Og6lna 
A, MIE;JSCE SKtADANIA DEKLARACjI 

1. Nazwa i adres siedziby wajta 
WOJT GMINY BABOSZEWO, ul, Warszawska 91\, 09·130 Baboszewa 

B, CEL SKtADANIA DEKLARACJI 
2. Cel zloienia deklaracji (zaznaczyc wtasciwy kwadrat) 

o 1) plelWsza deklaracJa o 2) Dowa deklaracJa o 3) karekta deklaracJI 

3. Okres , od ktorego dekla racja obo\vi(lzuje 

(dzien, miesiqc, rok) 

4. Opis okolicznosci uzasadniajqcych zlozenie nowej deklaracji (akt notaIialny kupna - sprzedazy, umowa dzieriawy, zmiana liczby osob 
zamieszkujqcych nieruchomosc itp.), dotyczy osob, kt6re dokoIlUjq zmiany danych zawartych w dekla racji 

I C. RODZA,J NIERUCHOMOSCI 

o nieruchomos.: zamieszkala (oplata od osoby) o nieruchomosc letniskowa (oplata ryczaltowa) 

D, DANE PODMI011J ZOBO~EGO DO ZlOZENIA DEKLARACjI 

5. Podmiot zobowiqzany do ztoi enia deklaracji 

o Wlasciciel o Wspolwlasciciel o Uiytkownik wieczysty 

o inny podmiot wladajqcy nieruchomosciq o Sp61dzielnia mieszkaniowa/wspolnota mieszkaniowa 

D,l, DANE IDENlYFlKACYINE 

6. Nazwisko/Nazwa 7. Imiona 

O. PESEIJNIP 19. Nr teleronu 

D,2, ADRES NIERUCHOMOSCI, NA KTOREJ POWSTAJ~ ODPADY KOMUNALNE 

10. Miejscowo~c 11. Ulica 12. Nr domu 

13. Nr lokalu 14. Kod pocztowy 5. Poczta 

ADRES DO KORESPONDENCjI - jesll jest Inny, ill adres nieruchomosci 

16. Kraj 17. Wojewodztwo lB. Powiat 

19. Gmina 1,,-0. Utica 1. Nr domu 12. Nr lokalu 

3. Miejscowosc ~4. Kod pocztowy 5. Paezta 

E, OSWlADCZENIE 0 POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU BIOODPADOW 
& Oswiadczenie (zaznaczy': wlasciwy kwadrat) 

o 1) posiadam kompostownik przydomoyvy i kompostuj~ w nim hioodpady stanowi'lce odpady komunalne 

~ 
o 2) nie posiadarn kompostownika przydomowego i nie kompostujQ w nim bioodpadow stanowiqcych odpady komunalne 

\ 
\ 

I 
I 



POIA jASNE WYPEI.NIA ZOBOw:L4ZANY, WYPEI.NIAC KOMPUfEROWO LUB RIlCZNIE, DUzYMI,. 
DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM , 

F. POjEMNIKI NA ODPADY KOMUNALNE 

F.l. POSIADANE POjEMNIKI NA ODPADY 
Rodzaj pojemnika - pojemnose (Jitrow) I1o~c sztuk 

27. 28. 

29. 30. 

F.2. DEKlAROWANE ZAPOTRZEBOWANIE NA POjEMNIKI 

Rodzaj pojemnika - pojemnose (litrow) 110M: 5ztuk 

31. 32. 

G. OPI.ATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI • nleruehomoscl zamieszkale 

33. 
LIezba OSDb zamleszkuj"cyeh nleruehomose (faktyeznie przebywajqcyeh) 

X 

Stawka oplaty okreslona w Uehwale Rady Gminy Baboszewo w sprawie wyboru metody 34. zllosoba 
ustalania oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokosei stawki 
tej oplaty 

35. 
Miesl'lezna kwota oplaty (iloezyn stawki oplaty i liezby osob) 

zI 

Kwota przysluguj'leego zwolnlenla w ez~sei z oplaty za gospodarowanie odpadami 36. zI 
komunalnymi wlaseieieli nieruehomosci zabudowanyeh budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi kompostujqeyeh bioodpady stanowi,!ee odpady komunalne 
w kompostowniku przydomowym 

LIezba osllb obj'ltyeh zwolnlenlem w wysokoscl 20% z oplaty za gospodarowanie 37. X 
odpadami komunalnymi wlaseieieli nieruehomoseL na ktoryeh zamieszkuj,! rodziny 
wielodzietne, 0 ktoryeh mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. 0 Kareie Duiej Rodziny 
UWAGAI Warunldem korzystanla z eZ'lseiowego zwolnlenla jest dol'lezenle do 
dekJaraejl Informacjl 0 numeraeh kart duZej rodzlny I terminle Ich wamoscl 
wydanych na podstawie ustawy 0 Karele Duzej Rodzlny 

Wysokosc oplaty po zwolnlenlaeh 
38. zI 

39. zI 
Oplata kwartalna (iloezyn 3 miesi~cy) 

H, OPI.ATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI • nleruehomoscl Ietnlskowe 

jWysokosc oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi roczny ryczalt od domku letniskowego lub innych nieruchomosc 
rkorzystywanyeh no eele rekreacyjno·wypoezynkowe. Stawki zosta!y okreslone w od~bnej Uehwale Rady Gminy Baboszewo. 

Oplata ryezaltowa roezna za nleruehomo!!e Ietniskow,! 
1
40

. 
zl 

POUCZENIE 
~ przypadku nlewplacenla w obow!~jQcych tennlnach oplaty za gospodarowanle odpadaml komunalnymlluh wplacenla Ich 
~ nlepelnej wysokoscl, nlnlejsza dekJaracja stanow! podstaw~ do wystaw!enla tytulu wykonawczego, zgodnl' 

przeplsaml ustawy z 17 czerwca 1966 r, 0 post~powanlu egzekucyjnym w admlnlstraejl (Dz. U. z 2019 r" poz, 1438 ze zm.J. 

pSw!~~";"', ze mane ml SQ przeplsy Kodeksu Karnego Skarhowego 0 odpow!edzlalnoscl za podanle danych nlezgodnyeh 
rzee stosclQ, 

. DATA I PODPIS SKl.ADATACEGO DEKlARACTE 
41. Data wypelnienia (dzien, miesiijc, rok) 42. Czytelny podpis 

, ADNOTACTE ORGANU 

"-
~~ i podpis praeownika 

--------



Klauzula informacyjna 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest W6jt Gminy Baboszewo (dalej: "ADMINISTRATOR"), 
z siedzibq: ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo. Z Administratorem mozna si~ kontaktowac pisemnie, za 
pomocq poczty tradycyjnej na adres: ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo lub drogq e-mailowq pod adresem: 
urzad@gminababoszewo.pl 
2. Administrator wyznaczyl Inspektora Ochrony Danych, z kt6rym mozna si~ skontaktowac pod adresem 
mailowym: urzad@gminababoszewo.pl 
3. Pani/Pana dane osobowe Sq przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporzqdzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiqzku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzqdzenie 0 ochronie danych), tj. w oparciu 0 zgod~ osoby, ktorej dane dotyczq 
oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym oraz art. 6h ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. 
o utrzymaniu czystosci i porzqdku w gminach. 
4. Pani/Pana dane osobowe b~dq przetwarzane w celu zlozenia deklaracji 0 wysokosci oplaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, ustalenia wysokosci oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
5. Dane osobowe nie pochodzq od stron trzecich. 
6. Administrator nie zamierza przekazywac danych do panstwa trzeciego lub organizacji mi~dzynarodowej. 
7. Administrator b~dzie przekazywal dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisow prawa, 
w tym w szczegolnosci do: Policji, urz~dow pracy, placowek oswiatowych, placowek pomocy spolecznej, innych 
urz~dow gminy, sqdow, instytucji publicznych, jednostek podleglych, ministerstw, Mazowieckiego Urz~du 
Wojewodzkiego w Warszawie oraz innych organow administracji publicznej. 
8. Dane osobowe b~dq przetwarzane tak diu go jak wynika to z przepisow prawa 
(w szczegolnosci dotyczqcych archiwizacji). Dane, ktorych nie ma obowiqzku przechowywac, b~dq niszczone 
niezwlocznie po zakonczeniu dzialania, ktorego dotyczq. 
9. Osoba, ktorej dane dotyczq rna prawo do zqdania od administratora dost~pu do danych osobowych, ich 
sprostowania, usuni~cia lub ograniczenia przetwarzania oraz 0 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, a taue prawo do przenoszenia danych. 
1 O. Skarg~ na dzialania Administratora mozna wniesc do Prezesa Urz~du Ochrony Danych Osobowych. 
11. Podanie danych osobowych wynikajqcych z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym, koniecznym do 
wykonania obowiqzk6w Administratora. Niepodanie tych danych spowoduje wszcz~cie procedury 
administracyjnej. 
12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

Zgoda na przetwarzanie danych: 

la, .... ... ... ..... ........ .... ........ .. .... .... ...... .. .. . __ __ .............. wyrazam zgod~ na przetwarzanie moich danych osobowych. 

(data i podpis) 

I -"'nn 1(-[' , \ ( "_ , • I ~. 
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