Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVI/1750/2021
Rady m.st. Warszawy z dnia 18 listopada 2021 r.

DL
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ
ZNAJDUJE SIĘ DOMEK LETNISKOWY LUB INNEJ NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO ‐ WYPOCZYNKOWE

Jedna deklaracja może dotyczyć tylko jednej nieruchomości.
Deklarację należy wypełnić w języku polskim, drukowanymi literami.
Podatnik wypełnia obowiązkowo pola jasne, chyba że z objaśnień do deklaracji wynika inaczej.
We wszystkich polach, w których jest możliwość wyboru, należy wstawić znak we właściwym kwadracie
Podstawa prawna:
ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)
A ORGAN I MIEJSCE ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Prezydent m.st. Warszawy, Urząd Dzielnicy właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości
Sposób
wypełnienia
deklaracji

.

Wawer
………………………………………………….……………………………………….…
B

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
miesiąc, od którego powstał obowiązek ponoszenia opłaty2:

1

pierwsza deklaracja

–
rok

miesiąc

miesiąc, w którym nastąpiła zmiana danych:

nowa deklaracja3

–

(gdy zmiana danych ma wpływ na wysokość opłaty)

rok

korekta deklaracji4

miesiąc

miesiąc, od którego składana jest korekta deklaracji:

(podstawa prawna: art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa)

C DANE PODMIOTU ZOBOWIĄZANEGO DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
C1 DANE IDENTYFIKACYJNE

–
rok

miesiąc

5

Numer PESEL należy wskazać w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. W pozostałych
przypadkach należy wskazać numer NIP. Numer REGON należy wskazać, gdy brak jest numeru NIP.

imię

nazwisko

PESEL

telefon

NIP

e‐mail

nazwa
NIP
REGON

telefon
e‐mail

C2 ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBY
kraj
województwo

powiat

gmina

ulica

numer domu

miejscowość

kod pocztowy

poczta

numer lokalu
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C3 ADRES DO DORĘCZEŃ 6
kraj

województwo

powiat

gmina

ulica

numer domu

miejscowość

kod pocztowy

poczta

numer lokalu

C4 STATUS PRAWNY
właściciel

współwłaściciele

wspólnota mieszkaniowa

jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca
nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu
D
D1

użytkownik wieczysty

spółdzielnia mieszkaniowa

inny podmiot władający
nieruchomością

DANE NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ DOTYCZY SKŁADANA DEKLARACJA
RODZAJ NIERUCHOMOŚCI 7
nieruchomość, na której znajduje się domek letniskowy
inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno‐wypoczynkowe

D2

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI
Należy wpisać adres nieruchomości. Pola numer obrębu i numer działki ewidencyjnej należy wpisać wyłącznie jeśli nie można
ustalić adresu nieruchomości. W przypadku, kiedy nieruchomość jest określona przez więcej niż jeden adres (tj. więcej niż jedną
nazwę ulicy lub więcej niż jeden numer porządkowy) albo składa się z więcej niż jednej działki ewidencyjnej, należy wypełnić
Załącznik ZD wskazując nazwę ulicy i odpowiednie numery porządkowe albo numery działek ewidencyjnych składających się na
nieruchomość.

dzielnica

ulica

numer obrębu
E

F

numer
numer działki ewidencyjnej

WSKAZANIE OKRESÓW KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI 8
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad

czerwiec
grudzień

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (ROCZNA) 9
Pole F1a, F1b i część F2 należy wypełnić w przypadku gdy na nieruchomości znajduje się domek letniskowy. W takim przypadku
wysokość opłaty należy obliczyć jako iloczyn liczby domków letniskowych znajdujących się na nieruchomości oraz stawki opłaty
określonej w odpowiedniej uchwale Rady m.st. Warszawy.
Jeżeli deklaracja dotyczy innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno‐wypoczynkowe, należy wypełnić wyłącznie
pole F1b i część F2. W takim przypadku wysokość opłaty równa jest stawce opłaty określonej w odpowiedniej uchwale Rady m.st.
Warszawy.

F1

a)
liczba domków letniskowych znajdujących
się na nieruchomości:

b)
stawka opłaty:
…………..……………………

181.90 zł

………………………………………...……..

WYSOKOŚĆ OPŁATY [iloczyn liczby domków letniskowych określonej w poz. F1a i stawki opłaty wskazanej w poz. F1b albo kwota z
F2

poz. F1b]

181.90

………………………………………...……..

G

zł

INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH
Do niniejszej deklaracji dołączono:

informacje o danych współwłaścicieli – załącznik ZA
informacje o danych wspólników spółki cywilnej – załącznik ZB
informacje o danych wspólników spółki nieposiadającej osobowości prawnej – załącznik ZC
informacja o dodatkowych adresach nieruchomościach albo numerach obrębu i numerach działek
ewidencyjnych nieujętych w deklaracji – Załącznik ZD
pełnomocnictwo10
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INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
(NA PODSTAWIE PRZEPISU PRAWA)
Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, by mogła/mógł Pani/Pan załatwić sprawę w Urzędzie m.st. Warszawy. Mogą być
przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.
 Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest Prezydent m.st. Warszawy, z
siedzibą w Warszawie (00‐950), Pl. Bankowy 3/5.
 Na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych, a także o przysługujące Pani/Panu prawa odpowie
Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie m.st. Warszawy. Proszę je wysłać na adres: iod@um.warszawa.pl.
 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 3 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 oraz art. 6m ust. 1, 1a i 1b ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c i e 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 (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1).
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku m.st. Warszawy gospodarowania odpadami
komunalnymi (w tym naliczenia i ewentualnej egzekucji opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi).
 Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Niepodanie danych będzie skutkowało niemożnością
skutecznego złożenia dokumentu. Niezłożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
spowoduje konieczność wydania przez Prezydenta m.st. Warszawy decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach do czasu upłynięcia 10 lat od momentu złożenia przez Panią/Pana deklaracji
wygaszającej obowiązek ponoszenia opłaty. W przypadku wszczęcia postępowania egzekucyjnego przez okres jego trwania, a
następnie przez okres 5 lat od jego zakończenia.
 Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych, w zakresie niezbędnym do realizacji
obowiązku m.st. Warszawy gospodarowania odpadami komunalnymi oraz podmioty świadczące na rzecz Urzędu m.st.
Warszawy usługi informatyczne, pocztowe;
 organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie przepisów prawa.
 Ma Pani/Pan prawo do:
1) dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych;
2) żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
3) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
 dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 nie ma podstawy prawnej do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
 wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy
przetwarzania;
 Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
 Pani/Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
4) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5) sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją;
 dane przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania
władzy publicznej powierzonej Administratorowi, z wyjątkiem sytuacji, w której Administrator wykaże istnienie
ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzanie danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw
i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
6) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych11 w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z
prawem przetwarzaniu w Urzędzie m.st. Warszawy Pani/Pana danych osobowych.
 Nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych.

I

J

POUCZENIE
Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego (art. 3a § 1 pkt 6 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w związku z art. 6n ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).
PODPIS/PODPISY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ I DATA SPORZĄDZENIA
imię
nazwisko
podpis

data sporządzenia deklaracji
–
rok

–
miesiąc

dzień
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imię

nazwisko

podpis

data sporządzenia deklaracji
–
rok

K

–
miesiąc

dzień

ADNOTACJE PRZYJMUJĄCEGO DEKLARACJĘ
uwagi

data

podpis
–
rok

–
miesiąc

dzień

1

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od
dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca na danej nieruchomości lub wytworzenia na danej nieruchomości odpadów komunalnych albo w terminie 14 dni
od dnia podjęcia uchwały o której mowa w art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
2 Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy,
i innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno‐wypoczynkowe – za rok bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości (art. 6i ust.
1 pkt 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).
3 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 (art. 6m ust. 2 zdanie pierwsze ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach).
4 Jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację (art. 81 § 1 ustawy Ordynacja
podatkowa). Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 6m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6m
ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).
5 W przypadku, gdy podmiotem zobowiązanym do złożenia deklaracji są współwłaściciele nieruchomości, w tym małżonkowie, wspólnicy spółki cywilnej lub
spółki nieposiadającej osobowości prawnej, dane dotyczące pozostałych współwłaścicieli lub wspólników wpisuje się odpowiednio do informacji ZA, ZB lub
ZC, stanowiących załączniki do wzorów deklaracji.
6 Adres do doręczeń należy podać, jeśli jest inny niż adres miejsca zamieszkania lub siedziby.
7 Należy zaznaczyć odpowiednie pole
8 Należy zaznaczyć odpowiednie pole lub pola.
9 W przypadku gdy deklaracja składana jest dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy wysokość opłaty należy obliczyć jako iloczyn liczby
domków letniskowych znajdujących się na nieruchomości oraz stawki opłaty określonej w uchwale Rady m.st. Warszawy w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej
pojemności.
Jeżeli deklaracja dotyczy nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno‐wypoczynkowe, wysokość opłaty równa jest stawce opłaty określonej w
uchwale Rady m.st. Warszawy w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz
ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
10 Pełnomocnictwo w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.
11 ul. Stawki 2, 00‐193 Warszawa, infolinia telefoniczna: 606‐950‐000
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