Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr XXIII/129/2021
Rady Gminy Lutowiska
Z dnia 30 marca 2021r.

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMINIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE I NIEZAMIESZKAŁE
Podstawa prawna – Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020r. Nr 1439), zwana dalej ustawą.
Składający deklarację – Właściciel nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy
Termin składania – w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów
komunalnych. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami właściciel nieruchomości jest
obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, z wyłączeniem art. 6 m ust. 5 ustawy
Miejsce składania – Urząd Gminy w Lutowiskach, 38-713 Lutowiska 14

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)
pierwsza deklaracja
zmiana danych zawartych w poprzedniej deklaracji
Deklaracja obowiązuje od dnia:

-

r. (dzień-miesiąc-rok)

-

Opis okoliczności uzasadniających złożenie nowej deklaracji (np.: nabycie – sprzedaż nieruchomości, zawarcie
umowy najmu, dzierżawy, zmiana liczby osób zamieszkujących nieruchomość, itp.)
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Rodzaj podmiotu składającego deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat)
Właściciel nieruchomości, użytkownik wieczysty

Współwłaściciel

Zarządca nieruchomości wspólnej

Inny

Najemca, dzierżawca

C. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
C.1 DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ W PRZYPADKU NIERUCHOMOŚCI
ZAMIESZKAŁYCH
Imię i nazwisko

PESEL

Nr telefonu

Adres e-mail

C.2 DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ W PRZYPADKU NIERUCHOMOŚCI
NIEZAMIESZKAŁYCH
Pełna nazwa

Numer NIP

Identyfikator REGON

Numer telefonu

E - mail

D. LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY
Gmina
LUTOWISKA

Miejscowość

Nr domu/ lokalu

Kod pocztowy

Poczta

Obręb/ nr działki

E. ADRES DO KORESPONDENCJI - jeżeli jest inny, niż adres nieruchomości w
D
Kraj

Województwo

Powiat

Miejscowość

Ulica

Nr domu/ lokalu

Gmina

Kod pocztowy

Poczta

F. OPŁATA
ZA
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
KOMUNALNYMI
powstającymi na nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
F.1 INFORMACJE DOTYCZĄCE KOMPOSTOWNIKA

–

Oświadczam, że na nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym posiadam
kompostownik i kompostuję bioodpady stanowiące odpady komunalne, co upoważnia mnie do
zastosowania zwolnienia z części opłaty.
TAK (liczba mieszkańców ………. X wysokość zwolnienia ………. zł = kwota zwolnienia ……… zł)
NIE

F.1 WYLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY
Wysokość stawki opłaty określonej w uchwale
Rady Gminy w Lutowiskach
…………………………………………… zł/ osobę
Liczba
osób
zamieszkujących
wskazaną w części D

nieruchomość

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi (stawkę opłaty należy
pomnożyć przez liczbę osób zamieszkujących
nieruchomość)
Kwota przysługującego zwolnienia z tytułu posiadania
kompostownika, o którym mowa w części F.1
deklaracji
Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi po uwzględnieniu zwolnienia (zł)

……………………………………………

…………………………………………... zł/ miesiąc

…………………………………………… zł/ miesiąc

G. OPŁATA
ZA
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
KOMUNALNYMI
powstającymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy
G.1. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPŁATY

–

Informacje dotyczące ustalenia minimalnej pojemności pojemnika:
1)
2)
3)
4)
5)

W placówkach oświatowych i przedszkolach – łącznie jest ………. uczniów i pracowników;
W obiektach usługowych i rzemieślniczych – średnio miesięcznie zatrudnionych jest ………. osób;
W obiektach handlowych – powierzchnia obiektu/ lokalu wynosi …………. m² ;
W obiektach gastronomicznych – znajduje się ………………. miejsc konsumpcyjnych;
W ośrodkach wypoczynkowych, turystycznych, kampingach, hotelach, pensjonatach – znajduje się
……………… miejsc noclegowych.

G.2. WYLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY
Pojemność
pojemnika/ worka

Ilość
pojemników/ worków

Stawka opłaty
za pojemnik/ worek

Miesięczna kwota
opłaty
(stawkę opłaty należy
pomnożyć przez liczbę
pojemników lub worków)

120 l

worek
pojemnik
240 l
worek
pojemnik
1 100 l pojemnik
7 000 l pojemnik
Kwota do zapłaty (suma pozycji miesięcznej kwoty opłaty):

G.3.
DOTYCZY
NIERUCHOMOŚCI,
KTÓRA
W
CZĘŚCI
STANOWI
NIERUCHOMOŚĆ, O KTÓREJ MOWA W DZIALE F A W CZĘŚCI
NIERUCHOMOŚĆ, O KTÓREJ MOWA W DZIALE G.
Wysokość opłaty (suma wartości działu F.1 i G.2)

……………………………………………… zł/ miesiąc

H. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE Nr 119) (RODO) informuję, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Wójt Gminy Lutowiska – Urząd Gminy Lutowiska 38-713
Lutowiska 14.
2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się przez: e-mail
iod@lutowiska.pl lub tel. 13 461 00 13.
3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków lub uprawnień
administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w szczególności w celu naliczania i poboru opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
4. Dane osobowe mogą zostać przekazane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących
przepisów prawa.
5. Pana/ Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania
wskazanych w obowiązujących przepisach prawa, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach
archiwizacji.
6. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania oraz prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
7. Posiada Pan/ Pani prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Danych Osobowych,
jeżeli Pan/Pani uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
8. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym lub warunkiem zawarcia umowy. Jest Pan/ Pani
zobowiązany/ a do podania danych, a konsekwencją niepodania danych będzie brak realizacji obowiązku
ustawowego lub umownego.

I.

OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/
REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

OSOBY

Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie
danych niezgodnych z rzeczywistością

………………………………..
( miejscowość, data)

J. ADNOTACJE ORGANU

…………………………………….
( czytelny podpis)

POUCZENIE:
1.

2.

3.

4.
5.

W przypadku niewpłacenia w określonych terminach kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
określonej niniejszą deklaracją lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, deklaracja stanowi podstawę do wystawienia
tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. – o postępowaniu egzekucyjnym w
administracji (Dz. U. z 2020 r., poz. 1427 z późń. zm.).
Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do właściwego organu deklarację o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego
mieszkańca (w przypadku nieruchomości niezamieszkałych). 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 następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, z
wyłączeniem art. 6 m ust. 5 ustawy.
W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych
wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, właściwy organ – Wójt Gminy określa, w drodze decyzji wysokość
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez
Radę Gminy metody.
Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi regulują odrębne uchwały Rady Gminy w Lutowiskach.
Sposób zbierania odpadów komunalnych będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku niewywiązania się z
obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściwy organ w drodze decyzji naliczy wyższą opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

