Załącznik nr 2 do Uchwały nr VII/63/19 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 maja 2019 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH
Podstawa prawna:

art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.)

Składający:

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości niezamieszkałych oraz jednostek
organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością.
Dla budynków wielolokalowych deklarację składa osoba sprawująca zarząd nieruchomością wspólną. Jeżeli nie wybrano osoby lub osób
sprawujących zarząd, deklaracje składają właściciele lokali.

Miejsce składania:

Urząd Gminy Lubrza, Os. Szkolne 13, 66-218 Lubrza

Organ właściwy do
złożenia deklaracji:

Wójt Gminy Lubrza, Os. Szkolne 13, 66-218 Lubrza

WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, WIELKIMI DRUKOWANYMI LITERAMI

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)
pierwsza deklaracja 1)
nowa deklaracja – zmiana danych 2)

Data powstania/ustania obowiązku opłaty

korekta dotychczasowej deklaracji 3)

|___|___|-|___|___|-|___|___|___|___|
dzień

miesiąc

rok

Wygaśnięcie zobowiązania uiszczania
opłaty 4) (wypełnić tylko część A, B oraz
część G niniejszej deklaracji)

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
właściciel nieruchomości
jednostka organizacyjna

posiadający nieruchomość w zarządzie
posiadający nieruchomość w użytkowaniu

Użytkownik wieczysty

inny podmiot władający nieruchomością
___________________________________

Nazwisko i imię/pełna nazwa podmiotu
1.____________________________________________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________________________________________
PESEL*
1.____________________________
2.____________________________

NIP*
1.__________________
2.__________________

Nr tel. do kontaktu*
1.______________________
2.______________________

Adres e-mail*
1.__________________________
2.__________________________

ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Kraj

Województwo

POLSKA
Miejscowość

Gmina

LUBUSKIE

LUBRZA

Ulica

Poczta

Nr domu

Kod pocztowy

LUBRZA

Nr lokalu

Obręb/nr działki/Księga wieczysta**

66-218

ADRES ZAMIESZKANIA (jeśli jest inny niż adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne)
Kraj
_____________________________________
Miejscowość
_____________________________________
Poczta
_____________________________________

Województwo
_____________________________________
Ulica
_____________________________________
Kod pocztowy
_____________________________________

Gmina
______________________________
Nr domu
Nr lokalu
_______________
___________

C. SPOSÓB GROMADZENIA ODPADÓW NA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)
)kwadrat) że na terenie nieruchomości wskazanej
Oświadczam,
w części C odpady będą zbierane w sposób:

Ilość pojemników na odpady (wpisać
liczbę pojemników pod odpowiednią
kolumną oraz stawkę opłaty):

SELEKTYWNY
Ilość
pojemników

120 L
240 L
1100 L

stawka za
pojemnik

NIESELEKTYWNY
(ZMIESZANY)
Ilość pojemników

stawka za
pojemnik

D. WYSOKOŚĆ OPŁATY
Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:
(należy wpisać iloczyn stawki za pojemnik i liczby pojemników)
5)

zł

(słownie złotych:__________________________________________________________________________________________________________)

E. DEKLARACJA O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA
Oświadczam, że nieruchomość wskazana w części C niniejszej deklaracji wyposażona jest w kompostownik na odpady
biodegradowalne do użytku własnego:
TAK

NIE

F. ZAŁĄCZNIKI (należy wymienić rodzaj załącznika)
1. __________________________________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________________________________

G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / PEŁNOMOCNIKA6)
___________________________
(miejscowość, data wypełnienia deklaracji)

__________________________
(czytelny podpis i pieczęć)

H. Adnotacje Urzędowe:

 Informacje nieobowiązkowe
 Podanie obrębu i numeru działki oraz księgi wieczystej jest dobrowolne za wyjątkiem gdy nieruchomość nie ma przydzielonego adresu lub pod tym samym
adresem jest więcej niż jedna nieruchomość

Pouczenie:
1) Niniejsza 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 2018 r., poz. 1314 ze zm.)
2) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Lubrza nową deklarację w terminie 14 dni od
dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc,
w którym nastąpiła zmiana.
3) W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych
wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy Lubrza określa w drodze decyzji, wysokość opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Objaśnienia:
1) pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć 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 (np. zmiany liczby osób zamieszkujących nieruchomość, zmiana sposobu gromadzenia odpadów) właściciel
nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
3) korekta danych- zaznacza się w przypadku dokonywania korekty błędnie podanych danych w poprzednio złożonej deklaracji,
popełnionych pomyłek, np. błędny adres, nieprawidłowy PESEL, błędnie podana objętość pojemnika lub liczba osób.
4) należy dołączyć pisemne uzasadnienie przyczyn ustania obowiązku uiszczania opłaty
5) opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać miesięcznie, bez wezwania, do 10-ego dnia miesiąca
następującego po miesiącu, za który wnosi się opłatę. Przy tym, w trybie uiszczenia opłaty bezgotówkowo na rachunek
bankowy, należy w tytule przelewu podać rodzaj opłaty (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi), adres
nieruchomości i dane właściciela nieruchomości (imię i nazwisko).
6) należy dołączyć dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej –
w przypadku działania przez pełnomocnika.

Informacja o przetwarzaniu danych w związku z deklaracją o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami
1) Administratorem Twoich danych jest Wójt Gminy Lubrza, mający siedzibę: Os. Szkolne 13, 66-218 Lubrza
2) Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest poprzez adres e-mail: iod@lubrza.pl
3) Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do:
• naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
• dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do
wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej
administratorowi
4) Odbiorcami Twoich danych osobowych będą podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia w związku
z wykonywaniem zadań
5) Twoje dane osobowe będą przechowywane/przetwarzane:
• na czas obowiązywania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zgodnie z przepisami
dotyczącymi roszczeń i postępowań egzekucyjnych tj. 5 lat
6) Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, usunięcia,
prawo wniesienia sprzeciwu.
7) Posiadasz prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczących narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
8) Podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W przypadku nie podania danych osobowych nie będą
mogły zostać zrealizowane obowiązki wynikające z podpisania Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Niepodanie danych może skutkować wydaniem decyzji administracyjnej określającej wysokość opłaty.

