DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Dzień – Miesiąc – Rok
….……… - ……..….. - ……...….
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019r., poz. 2010)
Składający:
Właściciele nieruchomości, na których:
1. Zamieszkują mieszkańcy.
Przez właścicieli rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające
nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
Termin składania pierwszej deklaracji:
14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych
(art.6m ust 1 ustawy)
Termin składania aktualizacji:
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( art.6m ust.2 ustawy).
Miejsce składania:
Urząd Miejski w Lubniewicach przy ul. Jana Pawła II 51, 69-210 Lubniewice.
A. ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA DEKLARACJI:
I.
Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację
Burmistrz Lubniewic, ul. Jana Pawła II 51, 69-210 Lubniewice
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI1
I.
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem „X”):
1. ⎕ - Pierwsza deklaracja
2.

⎕ - Korekta deklaracji

3.

⎕ - Zmiana danych zawartych w poprzedniej deklaracji

II.
C.

Data powstania obowiązku złożenia deklaracji (należy wpisać dzień, miesiąc i rok, w którym powstało jedno ze zdarzeń mających
wpływ na istnienie lub zakres obowiązku uiszczania opłaty) .......... - ………. - …………
FORMA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ
Zaznaczyć poprzez postawienie znaku „X”
⎕ -Własność,
⎕- Współwłasność,
⎕- Użytkowanie wieczyste,
⎕- Zarząd lub użytkowanie,
⎕- Posiadanie 2 …………………………………………………………………………………
⎕- Zarządca nieruchomości (w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono
odrębną własność lokali i został ustanowiony zarząd nieruchomością wspólną).

D.

SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
I.
Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć poprzez postawienie znaku „X”)
⎕ - Osoba fizyczna
⎕ - Osoba prawna
⎕ - Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

E.

DANE IDENTYFIKACYJNE

I.
A) Dane osoby fizycznej
1. Imię i nazwisko
2. Nr telefonu / adres e-mail 3.

4. PESEL

B) Dane osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej

1. Nazwa pełna
2. Nr telefonu / adres e-mail 3.

4. Identyfikator NIP

I.

5. Identyfikator REGON

Adres zamieszkania/adres siedziby

6. Kraj

7. Województwo

8. Powiat

9. Gmina

10. Ulica

11. Nr domu

13. Miejscowość

14. Kod pocztowy

15. Poczta

12. Nr lokalu

16.Numer ewidencyjny nieruchomości w rejestrze gruntów (należy podać w przypadku braku numeru nieruchomości)

III.

Dane nieruchomości, na której powstają i będą odbierane odpady komunalne 4

17. Gmina

18. Ulica

19. Nr domu

21. Miejscowość

22.Kod pocztowy

23. Poczta

IV.

20. Nr lokalu

Adres do korespondencji – jeśli jest inny, niż adres zamieszkania z punktu E II

24. Kraj

25. Województwo

26. Powiat

27.Gmina

28. Ulica

29. Nr domu

31. Miejscowość

32. Kod pocztowy

33. Poczta

I.

30. Nr lokalu

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

OBLICZENIE MIESIĘCZNEJ OPŁATY DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY.

ILOŚĆ OSÓB

Opłata podstawowa

STAWKA
OPŁATY
w zł

X

Kwota zwolnienia właściciela nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym z części opłaty za
kompostowanie.

KWOTA OPŁATY
(iloczyn ilości
osób i stawki
opłaty)

=

F.

INFORMACJE O KOMPOSTOWNIKU

Bioodpady (odpady zielone i inne odpady biodegradowalne) gromadzić będę w przydomowym kompostowniku, a uzyskany kompost będę
wykorzystywać na własne potrzeby 7
⎕ tak
⎕ nie
II.

PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

………………………………………..………………….
Miejscowość , dnia
III.

…………………………………………………
czytelny podpis z podaniem imienia i nazwiska;
pieczątka osoby upoważnionej 8

ADNOTACJE URZĘDOWE (wypełnia organ przyjmujący deklarację)

Pouczenie:
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2019r., poz. 1438 ze zm.)

……………………………………………………………
(data, czytelny podpis składającego deklarację)
Objaśnienia:
1

Część B
Kwadrat
nr
1
(złożenie
deklaracji)
zaznacza
się
w
przypadku
składania
deklaracji
w
związku
z powstaniem obowiązku uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami.
Kwadrat nr 2 (korekta deklaracji) zaznacza się w przypadku omyłek pisarskich, rachunkowych
Kwadrat nr 3 (zmiana danych zawartych w poprzedniej deklaracji) zaznacza się w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia
wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Jako datę powstania obowiązku w przypadku zaznaczenia w części B kwadratu nr 1 lub 2 wskazuje się miesiąc, w którym nastąpiło jedno
ze zdarzeń mających wpływ na istnienie i zakres obowiązku uiszczania opłaty. Do zdarzeń tych należą przede wszystkim zamieszkanie na
danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, powstanie na danej nieruchomości odpadów komunalnych, zmiana danych będących
podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty.
Część F
Informację o kompostowniku w części F składają właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
kompostujący bioodpady, stanowiące odpady komunalne, w kompostowniku przydomowym (art.6k ust.4a ustawy o utrzymaniu porządku
i czystości w gminie.)
Informacja będzie weryfikowana. W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informacje:
a) nie posiada kompostownika przydomowego lub
b) nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku, lub
c) uniemożliwia burmistrzowi lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności
informacji ze stanem faktycznym
-burmistrz stwierdzi, w drodze decyzji, utratę prawa do częściowego zwolnienia z tytułu kompostowania. Utrata prawa do zwolnienia
następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono występowanie co najmniej jednej z przesłanek, o których mowa w ppkt a-c
(art. 6k ust.4b ustawy).
Właściciel, który wbrew złożonej informacji nie posiada kompostownika przydomowego lub nie kompostuje w nim bioodpadów
stanowiących odpady komunalne podlega karze grzywny (art.10 ust 2c ustawy)

Obowiązek informacyjny:

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
(Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1) informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Lubniewice, adres siedziby: ul. Jana
Pawła II 51, 69-210 Lubniewice, reprezentowana przez Burmistrza Lubniewic, kontakt:
urzad@lubniewice.pl
2) W Urzędzie Miejskim w Lubniewicach został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, kontakt:
organizacja@lubniewice.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez administratora,
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu ustania konieczności ich przetwarzania
w ramach celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora,
5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia
(jeśli nie jest sprzeczne z przepisami prawa) lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
6) Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.,
7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, a ich niepodanie
może skutkować brakiem możliwości efektywnego załatwienia sprawy.

