UCHWAŁA NR 104.XIV.2019
RADY GMINY PŁONIAWY-BRAMURA
z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września
1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) Rada Gminy
Płoniawy-Bramura uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej
w formie papierowej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy PłoniawyBramura, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Deklarację, o której mowa w § 1 właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć do Wójta Gminy
Płoniawy-Bramura w terminie:
1) 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca;
2) do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą
ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2. Deklarację, o której mowa w § 1 należy składać:
1) osobiście w Urzędzie Gminy w Płoniawach-Bramurze, pokój nr 9, lub
2) listownie na adres Urzędu Gminy, Płoniawy-Bramura 83A, 06-210 Płoniawy-Bramura, lub
3) elektronicznie za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej.
§ 3. 1. § 3. 1. Deklaracja przesłana w formie elektronicznej musi być opatrzona kwalifikowanym podpisem
elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji
elektronicznej lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji
Publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne.
2. Format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji, o której mowa w § 1,
w formacie XML określa Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Przekazywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej deklaracji musi odbywać się
w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych w nich zawartych, oraz
w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płoniawy-Bramura.
§ 5. Traci moc uchwała nr 126.XXII.2016 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej
przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Krzysztof Majewski
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 104.XIV.2019
Rady Gminy Płoniawy-Bramura

Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości, należy wypełnić drukowanymi literami, kolorem czarnym lub granatowym

z dnia 30 grudnia 2019

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna:

Art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.)

Składający:

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady
komunalne, położonych na terenie gminy Płoniawy-Bramura
Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego
mieszkańca
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową
deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w
którym nastąpiła zmiana.

Termin składania:

Miejsce składania:

Urząd Gminy Płoniawy-Bramura
Płoniawy-Bramura 83A
06-210 Płoniawy-Bramura

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
WÓJT GMINY PŁONIAWY-BRAMURA
Płoniawy-Bramura 83A
06-210 Płoniawy-Bramura
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
(zaznaczyć właściwy kwadrat)

 pierwsza deklaracja
 nowa deklaracja
 korekta deklaracji ………………………….

data powstania obowiązku opłaty: ………………………………..
data nastąpienia zmiany: ………………………………………….

(1)

dotyczy deklaracji z dnia: ………………………………………..

(2)

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
C.1 Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą pozycję)





właściciel/
użytkownik
współwłaściciel
wieczysty
C.2 Dane składającego deklarację
1.


wspólnota
mieszkaniowa





zarządca/
inny podmiot
użytkownik
władający nieruchomością
*-dotyczy wspólnoty mieszkaniowej

Imię i nazwisko/ Pełna nazwa*

2. PESEL


3. NIP*


4. REGON*
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C.3 Adres zamieszkania / Adres siedziby
Województwo

Kraj
5.

Powiat

6.

7.

Gmina

Ulica

8.

nr domu / nr lokalu

9.

10.

Miejscowość

Kod pocztowy

11.

Numer telefonu

12.

13.

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Gmina
14.

Ulica
15.

Miejscowość
18.

nr działki
ewidencyjnej

nr domu /nr lokalu
16.

17.

Kod pocztowy
19.

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D

20.

niniejszej deklaracji zamieszkuje:
E. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU
STANOWIĄCYCH ODPADY KOMUNALNE

(należy podać liczbę mieszkańców)
KOMPOSTOWNIKA

I

KOMPOSTOWANIU

BIOODPADÓW

*- nie dotyczy wspólnoty mieszkaniowej

21. Oświadczenie (zaznaczyć właściwy kwadrat)

 1. TAK, posiadam kompostownik i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne
 2. NIE posiadam kompostownika i nie kompostuję w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne
F. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Dotyczy właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
Liczba mieszkańców
(proszę podać liczbę z pozycji 20)
Miesięczna stawka opłaty za jednego
mieszkańca
(stawka opłaty ustalona w drodze odrębnej uchwały Rady Gminy
Płoniawy-Bramura)
Wysokość miesięcznej opłaty
(liczbę osób wskazaną w poz. 22 należy pomnożyć przez kwotę
wskazaną w poz. 23)

22.

23.

……… zł/ osobę
24.

…….……. zł

G. DANE DOTYCZĄCE CZĘŚCIOWEGO ZWOLNIENIA Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI (należy wypełnić w przypadku zaznaczenia w części E poz.21 pkt. 1)
Liczba mieszkańców
(proszę podać liczbę z pozycji 20)
Kwota przysługującego zwolnienia określona w Uchwale Rady Gminy
w Płoniawach-Bramurze w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości
stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady
stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
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Wysokość miesięcznego zwolnienia
(liczbę osób wskazaną w poz.25 należy pomnożyć przez kwotę
wskazaną w poz. 26)

27.

Wysokość miesięcznej opłaty po odliczeniu częściowego zwolnienia
(miesięczną kwotę opłaty wykazaną w poz. 24 należy pomniejszyć o
wysokość miesięcznego zwolnienia wykazaną w poz. 27)

28.

…….……. zł

…….……. zł

H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

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

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

I. ADNOTACJE URZĘDOWE

Pouczenie:
1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w
administracji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1438).
2. W przypadku niezłożenia deklaracji w terminie albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy Płoniawy-Bramura określi w
drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających
na nieruchomościach o podobnym charakterze.
Objaśnienia:
(1) W przypadku składania nowej deklaracji należy podać datę nastąpienia zmiany ilości osób zamieszkujących lub innego czynnika będącego podstawą ustalenia
wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadam i komunalnymi;
(2) Właściciel nieruchomości może złożyć korektę deklaracji służącą poprawieniu (skorygowaniu) danych zamieszczonych w pierwotnej deklaracji, jako
podanych niezgodnie ze stanem faktycznym, błędnych, omyłkowych itp.
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Gminy Płoniawy-Bramura,
adres: Płoniawy-Bramura 83A, 06-210 Płoniawy-Bramura;
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za
pośrednictwem poczty elektronicznej: urzad@ploniawy-bramura.pl;
3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze, co wynika z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego;
4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator
zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania,
zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach oraz w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania
i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej;
2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego;
3) w przypadku realizacji zadań ustawowych podanie danych jest obligatoryjne, w pozostałych przypadkach podanie danych osobowych ma charakter
dobrowolny. Konsekwencją niepodania danych będzie odmowa załatwienia sprawy przez administratora;
4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

…………………………………………………
(miejscowość i data)
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 104.XIV.2019
Rady Gminy Płoniawy-Bramura
z dnia 30 grudnia 2019 r.
Układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Dokument>
<OpisDokumentu></OpisDokumentu>
<DaneDokumentu></DaneDokumentu>
<TrescDokumentu>
<Podmiot>
<RodzajPodmiotu></RodzajPodmiotu>
<ImieNazwiskoNazwaPelna></ImieNazwiskoNazwaPelna>
<Pesel></Pesel>
<Nip></Nip>
<Regon></Regon>
<Telefon></Telefon>
<AdresZamieszkaniaSiedziby>
<Kraj></Kraj>
<Wojewodztwo></Wojewodztwo>
<Powiat></Powiat>
<Gmina></Gmina>
<Ulica></Ulica>
<NumerDomuLokalu></NumerDomuLokalu>
<Miejscowosc></Miejscowosc>
<KodPocztowy></KodPocztowy>
</AdresZamieszkaniaSiedziby>
</Podmiot>
<Deklaracja>
<RodzajDeklaracji></RodzajDeklaracji>
<PierwszaData></PierwszaData>
<NowaData></NowaData>
<KorektaData></KorektaData>
<AdresNieruchomosci>
<Gmina></Gmina>
<Ulica></Ulica>
<NumerDomuLokalu></NumerDomuLokalu>
<NumerEwidencyjnyDzialki></NumerEwidencyjnyDzialki>
<Miejscowosc></Miejscowosc>
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<KodPocztowy></KodPocztowy>
</AdresNieruchomosci>
<Kompostownik></Kompostownik>
<LiczbaMieszkancow></LiczbaMieszkancow>
<StawkaOsoba></StawkaOsoba>
<RazemStawkaOsoba></RazemStawkaOsoba>
<KwotaZwolnieniaOsoba></KwotaZwolnieniaOsoba>
<RazemKwotaZwolnieniaOsoba></RazemKwotaZwolnieniaOsoba>
<KwotaMiesieczna></KwotaMiesieczna>
</Deklaracja>
</TrescDokumentu>
</Dokument>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
<xs:import
namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd"/>
<xs:import
namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"/>
<xs:import
namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd"/>
<xs:import
namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd"/>
<xs:import
namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"/>
<xs:element name="Dokument" type="DokumentTyp"/>
<xs:complexType name="DokumentTyp">
<xs:sequence>
<xs:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp"/>
<xs:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp"/>
<xs:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentuTyp"/>
<xs:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TrescDokumentuTyp">
<xs:complexContent>
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<xs:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
<xs:sequence>
<xs:element name="Podmiot" type="PodmiotTyp"/>
<xs:element name="Deklaracja" type="DeklaracjaTyp"/>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PodmiotTyp">
<xs:sequence>
<xs:element name="RodzajPodmiotu" type="RodzajPodmiotuTyp"/>
<xs:element name="ImieNazwiskoNazwaPelna" type="str:Tekst200Typ"/>
<xs:element name="Pesel" type="oso:PESELTyp"/>
<xs:element name="Nip" type="oso:NIPTyp"/>
<xs:element name="Regon" type="RegonTyp"/>
<xs:element name="Telefon" type="TelefonTyp"/>
<xs:element name="Email" type="adr:EmailTyp"/>
<xs:element name="AdresZamieszkaniaSiedziby">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Kraj" type="adr:Kraj"/>
<xs:element name="Wojewodztwo" type="adr:WojewodztwoTyp"/>
<xs:element name="Powiat" type="adr:PowiatTyp"/>
<xs:element name="Gmina" type="adr:GminaTyp"/>
<xs:element name="Ulica" type="adr:NazwaUlicyTyp"/>
<xs:element name="NumerDomuLokalu" type="str:Tekst=65Typ"/>
<xs:element name="Miejscowosc" type="adr:MiejscowoscTyp"/>
<xs:element name="KodPocztowy" type="adr:KodPocztowyTyp"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="RodzajPodmiotuTyp">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="1"/>
<xs:enumeration value="2"/>
<xs:enumeration value="3"/>
<xs:enumeration value="4"/>
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<xs:enumeration value="5"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TelefonTyp">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="20"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="DeklaracjaTyp">
<xs:sequence>
<xs:element name="RodzajDeklaracji" type="RodzajDeklaracjiTyp"/>
<xs:element name="PierwszaData" type="xs:date"/>
<xs:element name="NowaData" type="xs:date"/>
<xs:element name="KorektaData" type="xs:date"/>
<xs:element name="AdresNieruchomosci">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Gmina" type="adr:GminaTyp"/>
<xs:element name="Ulica" type="adr:NazwaUlicyTyp"/>
<xs:element name="NumerDomuLokalu" type="str:Tekst=65Typ"/>
<xs:element name="NumerEwidencyjnyDzialki" type="str:Tekst65Typ"/>
<xs:element name="Miejscowosc" type="adr:MiejscowoscTyp"/>
<xs:element name="KodPocztowy" type="adr:KodPocztowyTyp"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Kompostownik" type="WyborTyp"/>
<xs:element name="LiczbaMieszkancow" type="xs:positiveInteger"/>
<xs:element name="StawkaOsoba" type="xs:decimal"/>
<xs:element name="RazemStawkaOsoba" type="xs:decimal"/>
<xs:element name="KwotaZwolnieniaOsoba" type="xs:decimal"/>
<xs:element name="RazemKwotaZwolnieniaOsoba" type="xs:decimal"/>
<xs:element name="KwotaMiesieczna" type="xs:decimal"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="RodzajDeklaracjiTyp">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="1"/>
<xs:enumeration value="2"/>
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<xs:enumeration value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="WyborTyp">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="1"/>
<xs:enumeration value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>
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