Załącznik do uchwały Nr 209/XIX/2020
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 18 marca 2020 r.

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.)

Składający:

Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, położonej na terenie Gminy Lubliniec

Miejsce składania

Urząd Miejski w Lublińcu, ul. Paderewskiego 5, 42-700 Lubliniec

deklaracji:

Biuro Podawcze Urzędu

Organ właściwy

Burmistrz Miasta Lublińca

do złożenia deklaracji:

Urząd Miejski w Lublińcu, ul. Paderewskiego 5, 42-700 Lubliniec

DEKLARACJĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ W SPOSÓB CZYTELNY DRUKOWANYMI LITERAMI LUB ZAZNACZYĆ "X" W ODPOWIEDNIM POLU WYBORU

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat)
1.

2.
Nowa deklaracja zmieniająca dane zawarte
w poprzedniej deklaracji *

Pierwsza deklaracja *
data powstania obowiązku: ..….-…...-…..…..

data zmiany: ..….-…...-…..…..

(dzień-miesiąc-rok)

(dzień-miesiąc-rok)

*Zmiana wynikająca z zamieszkania na terenie innej gminy
(należy dodatkowo zaznaczyć, w przypadku zamieszkania na terenie innej gminy niż dotychczasowa)

3.

Korekta deklaracji
(art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019r. Poz. 900 z późn. zm.))

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat)
4.

5.
Właściciel, współwłaściciel, użytkownik wieczysty

Jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca
nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu

Inny podmiot władający nieruchomością
C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
6. Imię i nazwisko / Pełna nazwa firmy

7. PESEL / NIP

Adres zamieszkania / siedziby firmy
8. Kraj
9. Województwo

10. Powiat

11. Gmina

12. Ulica

13. Nr domu / Nr lokalu

14. Miejscowość

15. Kod pocztowy

16. Poczta

17. Nr telefonu

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
18. Miejscowość

19. Ulica

20. Nr domu / Nr lokalu

LUBLINIEC
E. OŚWIADCZENIE O SPOSOBIE ZBIERANIA BIOODPADÓW (w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi)

21. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D posiadam kompostownik przydomowy
1)
i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne:
(zaznaczyć właściwy kwadrat)

TAK

NIE

F. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określona uchwałą
Rady Miejskiej

22.

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części D

23.

zł/osoba

Należy wpisać liczbę osób faktycznie zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części D

Kwota zwolnienia w związku z kompostowaniem bioodpadów stanowiących
odpady komunalne w przydomowym kompostowniku1)

24.
zł

Jeżeli w poz. 21 zaznaczono "TAK", liczbę osób z poz. 23 należy pomnożyć przez wysokość zwolnienia
wskazaną w uchwale Rady Miejskiej w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospod. odpadami
komunalnymi w związku z kompostowaniem bioodpadów; jeżli zaznaczono "NIE" należy wpisać "0".

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

25.

Kwotę z poz. 22 należy pomnożyć przez liczbę mieszkańców wskazaną w poz. 23 i pomniejszyć
o kwotę zwolnienia z poz. 24.

Kwartalna kwota do zapłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

zł

0

zł

26.

Kwotę z poz. 25 należy pomnożyć przez liczbę 3
1)

0

obowiązuje od 1 lipca 2020 roku

Pouczenie:
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z ustawą z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019r. poz. 1438 z późn. zm.).

………..………………………

…………………………………

(miejscowość i data)

(czytelny podpis)

ADNOTACJE ORGANU

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 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych), dalej RODO, informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Lublińca z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 5, 42 - 700
Lubliniec.
2. W sprawach zwiazanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych elektronicznie pod
adresem e-mail: iod@lubliniec.pl lub telefonicznie pod nr 34 3530100.
3. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa oraz ustawą z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na
zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz innym podmiotom, na
podstawie umów zawartych z Administratorem.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa oraz zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia
18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych
osobowych. Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
Informacja:
1. Właściciel nieruchomości to także współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość
w zarządzie lub użytkowaniu, a także inny podmiot władający nieruchomością.
2. 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.
3. 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.
4. W przypadku śmierci mieszkańca właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 6 miesięcy od dnia tego
zdarzenia.
5. W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu
zamieszkania - począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.

