
UCHWALA NR xv.l08.2019 
RADY GMINY BABOSZEWO 
z dnia 30 grudnia 2019 roku 

w sprawie wzoru deldaracji 0 wysokosci oplaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, 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 si~ wzor deklaracji 0 wysokosci oplaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi skladanej przez wlascicieli nieruchomosci polozonych na obszarze Gminy 
Baboszewo stanowiqcy Zalqcznik Nr 1 do uchwaly. 

§2 

Deklaracj~, 0 ktorej mow a w §1 uchwaly, sklada si~: 
1) w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomosci pierwszego 

mieszkanca lub powstania na danej nieruchomosci odpadow komunalnych; 
2) 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 
nieruchomosci jest 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. 

§3 

1. Deklaracj~, 0 ktorej mowa w §1 mozna skladac: 
1) w formie papierowej: w Kancelarii Ogolnej Urz~du Gminy Baboszewo lub za 

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

2) za pomocq srodkow komunikacji elektronicznej . 
2. Zlozenie deklaracji w sposob okreslony w ust. 1 pkt 2 nast~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 skrzynk~ podawczq Urz~du 
Gminy Baboszewo na Platformie Uslug Administracji Publicznej 
www.epuap.gov.pl. 

3. Okresla si~ format oraz uklad informacji i powiqzan mi~dzy nimi w deklaracji 
elektronicznej zgodnie z Zalqcznikiem Nr 2 do uchwaly. 

§4 

Z chwiJq wejscia w zycie niniejszej uchwaly traci moc Uchwala Nr XIV91.2019 Rady 
Gminy Baboszewo z dnia 28listopada 2019 roku w sprawie wzoru deklaracji 0 wysokosci 



oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§5 

Wykonanie uchwaly powierza si~ W6jtowi Gminy Baboszewo. 

§6 

Uchwala wchodzi w zycie po 14 dniach od dnia ogloszenia w Dzienniku Urz~dowym 
Wojew6dztwa Mazowieckiego. 



Uzasadnienie do Uchwaly NR XV,108.2019 
Rady Gminy Baboszewo 

z dnia 30 grudnia 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, spoldzielnia 
mieszkaniowa/wspolnota mieszkaniowa, 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 nieruchomosci jest 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. 

Koniecznosc podj~cia niniejszej uchwaly wynika z rozstrzygni~cia nadzorczego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Uchwala w sprawie wzoru deklaracji 0 wysokosci oplaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi skladanej przez wlascicieli nieruchomosci stanowi akt prawa 
miejscowego. 
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POLA JASNE WYPEtNIA ZOBOWI~ WYPEtNIAC KOMPUTEROWO LUB RllCZNIE, DUzYMI, 
DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

Zalqcznik Nr 1 do Uchwaly Nr xv. l 08.2019 
Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 grudnia 2019 roku 

DEKLARACJA 0 WYSOKOSCI OPI.ATY ZA GOSPODAROWANIE 
ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Data I 
I 

I Nr kartoteki 

POdstawa prawna: Ustawa z <lnia 13 wrzesnia 1996 r. 0 ulrLymaniu czystosci i pOrlljdku w gminach (t.j . Oz. U. z 2019 r.. poz. 2010). 
S~ WlaSciciel nieruchomosci. wsp6twlaSciciele, uZytkownicy wieCZYSci orazjednostki organizacyjne i osoby posiadajltct 

nieruchomosc w zarlljdzie luh UZytkowaniu. a takZe inne podmioty wladl\iQce nleruchomoSciQ. 
lttnnln sk/adanla: - W tenninie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomosci pierwszego mieszkanca lub pnwstania na danej 

nieruchomnSci odpadnw komunalnych. 
- W tenninie do 10 dnia miesi~ca nas~pujqcego po miesiQcu. w kt6tyl1l nasbjpila zmiana w przypedku zmiany 
danych ~Qcych podstawQ ustalenia wysokosci naleinej oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub 

Miejace skladanla: 
okreslonej w deldaracji ilosci odpad6w komunalnych powstajQcych na danej nieruchomnSci. 
Urlljd Gminy Baboszewo. ul. Warszawska 9A. 09-130 Baboszewo. Kancelari';og6lna 

A. MlIijSCE SKl.ADANIA DEKLARACJI 

1. Nazwa I adres siedziby wajta 
WGJT GMINY BABOSZEWO, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo 

B. CEL SKl.ADANIA DEKLARACn 
2. Cel zioienia deklaracji (zaznaczyt wlasciwy kwadrat) 

D 1) pierwsz. deldar. cja D 2) now. deld.r.cj. D 3) ko 

rekt. deldar.cji 

3. Okres. od ktnrego deldaracja obowi~zuje 
(dzien, miesiijc. rok) 

4, Opis okolicznosci uzasadniajttcych zlozenie nowej deklaracj i (akt notarlalny kupna - sprzedazy; umowa dzieriawy; zmiana liczby os6b 
zamieszkuj(lcych nieruchomosc itp.), dotyczy os6b, ktore dokonuj(l zmiany danych zawartych w deldaracji 

C. RODZI\J NIERUCHOMOSCI 

o nieruchomosc zamieszkala (oplata od osoby) o nieruchomosc; letniskowa (oplata ryczaltowa) 

D. DANE PODMIOTU ZOBOWL\ZANEGO DO ZWZENIA DEKLARACJI 

5 . Podmiot zobowiqzany do zlozenia deklaracji 

D WI.sciciel D Wspalwlasciciel D Uiytkownik wieczysty 

o inny podmiot wladaj(lcy nieruchomosci(l o Spoldzielnia mieszkaniowa/wspolnota mieszkaniowa 

0.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 

6. Nazwisko/Nazwa ~. lmiona 

H. PESEL/NIP 19. Nr telefonu 

D.2. ADRES NIERUCHOMOSCI, NA KTORIij POWSTAJI\. ODPADY KOMUNALNE 

10. Miejscowosc 11.Ulica 12. Nrdomu 

13. Nr lokalu 14. Kod pocztowy IS. Poe,ta 

ADRES DO KORESPONDENCjI - JesU Jest Inny. ill adres nieruchomosci 

16. Kraj 17. Wojew6dztwo 18. Powiat 

19. Gmina o. Ulica rz1. Nrdomu ,2. Nr lokalu 

3 . Miejscowosc f4. Kod pocztowy p5. Poe,ta 

E. OSWIADCZENIE 0 POSIADANIU KOMPOSTOWNlKA I KOMPOSTOWANIU BlOODPADGW 
6. Oswiadczenie (zaznaczyc wlasciwy kwadrat) 

o 1) posiadam kompostownik przydomowy i kompostuj~ w nim bioodpady stanowiqce odpady komunalne 

o 2) nie posiadam kompostownika przydomowego i nie kompostuj~ w nim bioodpadow stanowi(lcych odpady komunalne 



F. POJEMNIKI NA ODPADY KOMUNALNE 

F.l. POSIADANE POJEMNIKI NA ODPADY 
Rodzaj pojemnika - pojemnosc (litr6w) lIose sztuk 

27. 28. 

29. 30. 

F.2. DEKLAROWANE ZAPOTRZEBOWANIE NA POJEMNIKI 

Rodzaj pojemnika - pojemnosc (litr6w) noSe sztuk 

31. 32. 

~. OPI.ATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - nieruchomoscl zamieszkale 

Uczba osob zamieszkujilcych nieruchomosc (faktyeznie przebywajijcyeh) 
33. X 

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

Mlesl~czna kwota oplaty (iloezyn stawki oplaty i liezby osob) 
35. z! 

Kwota przyslugujilcego zwolnienia w ez~sei z oplaty za gospodarowanie odpadami 36. z! 
komunalnymi wlaseieieli nieruehomosei zabudowanyeh budynkami mieszkaJnymi 
jednorodzinnymi kompostujijcyeh bioodpady stanowiijee odpady komunalne 
w kompostowniku przydomowym 

Zwolnienie w wysokoscl 20% z oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 37. X 
wlaseieieli nieruehomosei. na kt6ryeh zamieszkujij rodziny wielodzietne. 0 ktoryeh mowa w 
ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. 0 Kareie Duzej Rodziny 
UWAGAI Warunklem korzystania z cz~sclowego zwolnienia jest dolilczenie do 
deldaracjl Informacjl 0 numerach kart duZej rodzlny I termlnie ich waZnoscl 
wydanych na podstawie ustawy 0 Karele DuZej Rodzlny 

Wysokost oplaty po zwolnieniach (rozniea pozyeji 35. pozyeji 36 i pozyeji 37) 
38. z! 

Oplata kwartalna (iloezyn 3 miesi~ey) 
39. zl 

H. OPI.ATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - nieruchomosclletniskowe 

Opiata ryczaltowa r oezna za nieruchomosc letniskoWil 
1
40 zl 

I 

POUCZENIE 
W przypadku n1ewp1acenla W obowiijZUjilCych tennlnach oplaty za gospodarowanle odpadaml komunalnymllub wplacenla Id 
w n1epelnej wysoko~cl. nInIejsza deldaracja .tanowi pod.taw~ do wystawienla tytulu wykonawczego, zgodnl. 
2 pneplsaml ustawy z 17 czerwca 1966 r. 0 pos~powaniu egzekucyjnym w admlnlstracjl (Dz. U. z 2019 r., poz. 1438 ze zm.j . 

• DATA I PODPIS SKl.ADATACEGO DEKLARACTE 
41. Data wypelnienia (dzien, miesi'lc, rok) 42. Czytelny podpis 

.ADNOTACffiORGANU 

\ Data i podpis pracownika 

, 



Klauzula infonnacyjna 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wajt 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 ktorym 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 bEldq przetwarzane w celu zlozenia deldaracji 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 miEldzynarodowej. 
7. Administrator bEldzie przekazywal dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepis6w prawa, 
w tym w szczeg6lnosci do: Policji, urz~d6w pracy, plac6wek oswiatowych, placowek pomocy spolecznej, innych 
urzlldow gminy, sqdow, instytucji publicznych, jednostek podlegiych, ministerstw, Mazowieckiego Urzlldu 
Wojewodzkiego w Warszawie oraz innych organow administracji publicznej . 
8. Dane osobowe blldq przetwarzane tak dlugo jak wynika to z przeplsow prawa 
(w szczegolnosci dotyczqcych archiwizacji) . Dane, ktorych nie rna obowiqzku przechowywac, b~dq niszczone 
niezwlocznie po zakonczeniu dzialania, ktorego dotyczq. 
9. Osoba, kt6rej dane dotyczq rna prawo do zqdania od administratora dostllPu do danych osobowych, ich 
sprostowania, usunillcia lub ograniczenia przetwarzania oraz 0 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, a tatie prawo do przenoszenia danych. 
10. Skargll na dzialania Administratora mozna wniesc do Prezesa Urzlldu Ochrony Danych Osobowych. 
11. Podanie danych osobowych wynikajqcych z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym, koniecznym do 
wykonania obowiqzkow Administratora. Niepodanie tych danych spowoduje wszcz~cie procedury 
administracyjnej. 
12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

Zgoda na przetwarzanie danych: 

. d .. hd h b h ja, ...... .... ............... .. ........ .. .. ..... ... ............... ...... ... ... . wyrazam zgo II na przetwarzame mOlc anyc oso owyc . 

..... ........ ..... ..... ....... .. .. ... ....... ... ...... ............... ... ... ... .... .... ....................... ..... .... .... ... 
(data i pod pis) 

PRZE\ 'ODZA7~A~ 
SIll> """fJf'~tr. G zczycki 

ADY 




