
            

Załącznik nr 2  

                do Uchwały Nr XXII.308.2020   
                Rady Gminy Nadarzyn  z dnia 6 maja 2020 r. 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

-nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe  

 

 

Podstawa prawna           

 

 

Składający    

 

 

 

Termin składania 

 

Miejsce składania deklaracji           

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

(t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) 

 

Właściciele nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych 

Gminy Nadarzyn, na której znajduje się domek letniskowy lub inna 

nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe  

 

14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub 

powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych  

Urząd Gminy Nadarzyn  ul. Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI   

WÓJT GMINY NADARZYN, UL. MSZCZONOWSKA 24, 05-830 NADARZYN 

B. CEL ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwe pole) 

□ Pierwsza deklaracja
1
  (data powstania obowiązku opłaty)           ______-______-_______ 

□ Nowa deklaracja/zmiana danych
2
   (data powstania zmiany)      ______-______-_______ 

□ Korekta deklaracji
3     

(okres którego dotyczy)
    

od ______-______-______ do ______-______-_____ 
 

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

□ Właściciel nieruchomości   □ Współwłaściciel                 □ Użytkownik wieczysty   

□ Zarządca nieruchomości     □ Inny podmiot władający nieruchomością (podać jaki) ……………….. 
 

D. DANE SKŁADAJĄCEGO  DEKLARACJĘ 
D.1. Dane  identyfikacyjne  

Imię i nazwisko/Nazwa podmiotu 
 

 

PESEL 

Nr telefonu 
 

 

Adres e-mail 
 

D.2. Współwłaściciele 

Imię i nazwisko 
 

 

PESEL 

Nr telefonu 
 

 

Adres e-mail 

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
Miejscowość 
 

 

Ulica Nr domu  
 

Nr lokalu 

F. ADRES KORESPONDENCYJNY    (należy wypełnić, jeżeli jest inny niż adres w części  E.) 
Gmina 
 

 

Miejscowość Ulica 

Nr domu 
 

 

Nr lokalu Kod pocztowy Poczta 
 



G. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH 

ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE I INNE NIERUCHOMOŚCI REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE 

Wysokość ryczałtowej rocznej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi  

 

 

                              zł 

H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
  

Imię i nazwisko 
 

 

Data wypełnienia deklaracji  Czytelny podpis 
 

 

I. ADNOTACJE URZĘDOWE 

 

 
 

 

 

Pouczenie: 

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j. Dz.U. z 2019 r 

poz. 1438 z póżn. zm.) 

 

Objaśnienia: 

1. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej 

nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów 

komunalnych. 

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów 

komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest 

obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. 

3. Właściciel nieruchomości może złożyć deklarację korygującą zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. Ordynacji podatkowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 900 z póżn. zm.) wraz z 

korektą deklaracji niezbędne jest złożenie pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty. 

4. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt 

Gminy 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. 

5. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nadarzyn w sprawie terminu, częstotliwości i trybu 

uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłatę ryczałtową należy 

uiszczać  w terminie  do  30 września. 

6. Opłatę uiszcza się w wysokości wynikającej ze złożonej deklaracji bez wezwania ze strony 

urzędu. 

 

Klauzula informacyjna 

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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), Urząd Gminy Nadarzyn  informuje, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Nadarzyn zwana dalej 

administratorem, reprezentowana przez Wójta Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24, 05-

830 Nadarzyn, tel. 227298185, fax. 227298175, e-mail: gmina@nadarzyn.pl,  ePUAP: 

/8420yasifl/SkrytkaESP  

mailto:gmina@nadarzyn.pl


2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych- rodo@nadarzyn.pl    

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 

na administratorze oraz wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w 

ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na 

administratorze, wynikający z przepisów prawa: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO: ustawa z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2019 poz. 2010 z póżn. 

zm.): ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz. U. 2019 r. poz. 900 z póżn. 

zm.). 

5. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane i powierzane podmiotom uprawnionym na 

podstawie przepisów prawa. 

6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/y  do ich 

podania. 

7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji danego zadania oraz zgodnie z 

przepisami dotyczącymi archiwizacji. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora:      

               - dostępu do swoich danych osobowych, 

               - ich sprostowania, 

               - ograniczenia ich przetwarzania, 

               - usunięcia, 

               - przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych, 

               - wniesienia sprzeciwu. 

        9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 

            Ochrony Danych Osobowych. 

      10.Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  

          w tym profilowaniu. 
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