
                                                                                                                                     Załącznik nr 1 
                                                                                                                                                        do Uchwały Nr 92/XII/20

                                                                                                                                                          Rady Gminy Boguty-Panki 
                                                                                                                                                        z dnia 30 czerwca 2020 r.  

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL, WSPÓŁWŁAŚCICIELE, UŻYTKOWNIK WIECZYSTY, ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI
LUB   PODMIOT  WŁADAJĄCY  NIERUCHOMOŚCIĄ.  WYPEŁNIAĆ  KOMPUTEROWO  LUB  RĘCZNIE,  DUŻYMI,
DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa 
prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) (dalej: ustawa).

Składający: Właściciele nieruchomości w rozumieniu ustawy o  utrzymaniu czystości i porządku w gminach.1

Formularz przeznaczony jest dla  nieruchomości położonych na terenie Gminy Boguty-Pianki na 
których zamieszkują mieszkańcy.

Miejsce 
składania:

Urząd Gminy Boguty-Pianki, Aleja Papieża Jana Pawła II 45, 07-325 Boguty-Pianki.

Termin 
Składania:

W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca (art. 6m ust. 1 
ustawy) lub do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będą-

cych podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty (art. 6m ust. 2 ustawy).2

A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA DEKLARACJI

A.1 Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację:

WÓJT GMINY BOGUTY-PIANKI

ADRES:  URZĄD GMINY BOGUTY-PIANKI, 
                 UL.ALEJA PAPIEŻA JANA PAWŁA II 45,  07-325 BOGUTY-PIANKI

A.2 Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)

☐ 1. Złożenie pierwszej deklaracji – dzień/miesiąc/rok powstania obowiązku opłaty:|___|___|______| 

☐ 2. Zmiana deklaracji – miesiąc/rok zaistnienia zmian: |___|______| 

☐ 3. Korekta deklaracji (błędnie złożonej) - z dnia: |___|___|______| - dzień/miesiąc/rok

☐ 4. Ustanie obowiązku uiszczania opłaty: |___|______| - miesiąc/rok

B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 3

(zaznaczyć właściwy kwadrat):

☐ 1. Właściciel nieruchomości                                            
☐ 2. Współwłaściciel 
☐ 3. Zarządca nieruchomości 
☐ 4. Najemca, Użytkownik 
☐ 5. Inny - (W tym nieuregulowany stan prawny)
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B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE I AKTUALNY ADRES DO KORESPONDENCJI                    
PODMIOTU OKREŚLONEGO W CZĘŚCI B            

Nazwisko Pierwsze imię PESEL

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
Kraj Województwo Powiat Gmina

Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu

Kod pocztowy Poczta Nr telefonu komórkowego

Adres email

C. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 4

Kraj

POLSKA

Województwo 

MAZOWIECKIE

Powiat 

OSTROWSKI
Gmina 

BOGUTY-PIANKI

Ulica Nr domu Nr lokalu

Miejscowość Kod pocztowy 

07-325

Poczta

BOGUTY-PIANKI
Nr ewidencyjny/Obręb działki ( wypełnić jeżeli nie ma urzędowo nadanego adresu)

  

C.1 Informacja dotycząca posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania

w nim bioodpadów (dotyczy zabudowy jednorodzinnej)

☐ Oświadczam, że wszystkie bioodpady powstające na nieruchomości wskazanej w części C
są zagospodarowane w kompostowniku przydomowym.

D. OBLICZANIE MIESIĘCZNEJ OPŁATY  ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI OKREŚLONEJ W CZĘŚCI C, NA 
KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY  

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji 

zamieszkuje: ………………………………………osób/-y.
                        (należy podać liczbę mieszkańców)
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D.1. Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 
uwzględnieniem zwolnienia za kompostowanie bioodpadów (wypełnić w przypadku 
zaznaczenia oświadczenia w części C.1)

Ilość osób 
zamieszkałych na 
nieruchomości 
wskazanej w części C

Wysokość 
opłaty 5

Wysokość 
zwolnienia6

Wysokość miesięcznej 
opłaty z uwzględnieniem 
zwolnienia 7

=

  

              zł
_

                zł =                                  zł

słownie złotych: 
………………………………………………………………………………………………….

D.2. Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bez 
zwolnienia za kompostowanie bioodpadów (wypełnić w przypadku  NIE ZAZNACZENIA  
oświadczenia w części C.1)

Ilość osób 
zamieszkałych na 
nieruchomości 
wskazanej w części C

S
um

a

Wysokość opłaty 5

S
um

a

Wysokość miesięcznej opłaty bez 
zwolnienia7

=                        zł =                                                          zł

słownie złotych: 
……………………………………………………………………………………………….

E. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH

Na podstawie art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), pub. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1
oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)  Wójt Gminy Boguty-Pianki
informuje, że: 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Boguty-Pianki, Al. Papieża Jana Pawła II 45,07-325 Boguty-
Pianki, Tel. 86 277 50 03.
W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod
adresem email: inspektoridoboguty@gmail.com.
Dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  celu  realizacji  obowiązków  prawnych  ciążących  na  Administratorze
wynikających z przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i  porządku w gminach,
ustawy z dnia  29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji,  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks  postępowania administracyjnego oraz
przepisów wykonawczych do w/w aktów prawnych.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia. 
Dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom – organom podatkowym oraz organom egzekucyjnym. 
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 - dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania,  sprostowania,  ograniczenia  przetwarzania  oraz do
przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
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-  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  w  przypadku  gdy  przetwarzanie  danych  odbywa  się
 z  naruszeniem  przepisów  powyższego  rozporządzenia  tj.  Prezesa  Ochrony  Danych  Osobowych,  
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto informujemy, że w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które
się  opierają  wyłącznie  na  zautomatyzowanym  przetwarzaniu,  w  tym  profilowaniu,  o  czym  stanowi  art.  22  ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

F.OBJAŚNIENIA
1.Druk przeznaczony jest do wypełnienia dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy – w rozumieniu ustawy
z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
2. Zgodnie  z  art.  6m  ustawy  z  dnia  13  września  1996  r  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gminach  właściciel
nieruchomości jest zobowiązany złożyć do właściwego organu deklarację o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi   w terminie 14 dni od dnia zamieszkania  na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca (art.  6m ust. 1
ustawy)  lub  do  10  dnia  miesiąca  następującego  po  miesiącu,  w  którym  nastąpiła  zmiana  danych  będących  podstawą
ustalenia  wysokości  należnej  opłaty  (art.  6m  ust.  2  ustawy).  Opłatę  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi
w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy w razie
niezłożenia deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do
danych zawartych w deklaracji właściwy organ 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.
3. Przez  właścicieli  nieruchomości  rozumie  się  także  współwłaścicieli,  użytkowników  wieczystych,  oraz  jednostki
organizacyjne  i  osoby  posiadające  nieruchomości  w  zarządzie  lub  użytkowaniu,  a  także  inne  podmioty  władające
nieruchomością. 
4. Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.
5. Obowiązujące stawki określane są w uchwale Rady Gminy Boguty-Pianki w sprawie określenia metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej.
6. W przypadku kompostowania bioodpadów w budynkach jednorodzinnych należy uwzględnić przysługujące zwolnienie. 
7. Opłatę należy wpłacać na konto bankowe Gminy Boguty-Pianki w terminach określonych uchwałą Rady Gminy Boguty-
Pianki w sprawie terminu/częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

G.PODPIS SKŁADAJĄCEGO (YCH)/ OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO/  
DEKLARACJĘ, KLAUZULĘ INFORMACYJNĄ O PRZETWARZANIU DANYCH ORAZ  
POUCZENIE 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(miejscowość i data)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(czytelny podpis)

POUCZENIE

W  przypadku  nie  wpłacenia  w  określonych  terminach  kwoty  opłaty  za  gospodarowanie
odpadam  komunalnymi  wykazanej  w  części  D  deklaracji  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  
(t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1438 ze zm.).

H. ADNOTACJE ORGANU
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