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 2018r., poz. 1454 ze zm.).
Składający deklarację – Właściciel nieruchomości zamieszkałej, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach1).
Termin składania deklaracji:
- w terminie 14 dni od dnia zamieszkania2) na nieruchomości pierwszego mieszkańca,
- 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. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła
zmiana.
Deklarację należy dostarczyć - osobiście, listownie bądź za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP),
po podpisaniu bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem
potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Miejsce składania deklaracji – Kancelaria Urzędu Gminy Luzino, ul. Ofiar Stutthofu 11, 84-242 Luzino.

Organ właściwy do złożenia deklaracji/adres:

Wójt Gminy Luzino, ul. Ofiar Stutthofu 11, 84-242 Luzino.
A. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (proszę zaznaczyć znakiem „X”
właściwy kwadrat)
 pierwsza deklaracja (data zamieszkania) ……………………………………………….……………….….
 zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty3) (data zmiany) ……….…………………..
 ustanie obowiązku uiszczania opłaty4) (data ustania obowiązku) …………………………………………..

Uzasadnienie (dot. zmiany danych oraz ustania obowiązku uiszczania opłaty): ………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………..…….
B. DANE ZOBOWIĄZANEGO DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI (proszę zaznaczyć znakiem „X” właściwy kwadrat)
 właściciel/ użytkownik wieczysty
 współwłaściciel/ współużytkownik wieczysty (każdy indywidualnie)
 współwłaściciel/współużytkownik wieczysty posiadający pełnomocnictwo do reprezentacji wszystkich
właścicieli/współużytkowników lub większość udziału w nieruchomości5)
 Najemca
 Zarządca nieruchomości wspólnej
 Inny podmiot władający nieruchomością……………………………………….
C. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (proszę wypełnić jasne pola):
C.1. Osoby fizyczne:
Nazwisko i Imię

Pesel

Miejscowość

Ulica

Kod pocztowy

Dane dodatkowe (nr telefonu, adres e-mail itp.)

Nr budynku

Nr lokalu

C.2. Dane współwłaściciela nieruchomości:
Nazwisko i Imię

Pesel

Miejscowość

Ulica

Kod pocztowy

Dane dodatkowe (nr telefonu, adres e-mail itp.)

Nr budynku

Nr lokalu

C.3. Pozostałe podmioty:
Regon/ KRS

Pełna nazwa podmiotu
Miejscowość

Ulica

Nr budynku

Nr lokalu
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Kod pocztowy

Dane dodatkowe (nr telefonu, adres e-mail itp.)

D. RODZAJ I ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Nr działki



Miejscowość

Ulica

Nr budynku



jednorodzinny (1-7 lokali)

Nr lokalu

wielorodzinny (8 i więcej lokali)

E. ADRES DO KORESPONDENCJI (Należy wypełnić tylko w przypadku, gdy adres do korespondencji jest inny niż wskazany
w polu D.)
Nazwisko i Imię / Pełna nazwa podmiotu

Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

Nr budynku/nr lokalu

F. SPOSÓB ZBIERANIA ODPADÓW „BIO”:

Oświadczam, że na terenie nieruchomości odpady „BIO” będą zbierane do własnego przydomowego
kompostownika:

 TAK

 NIE

ILOŚĆ MIESZKAŃCÓW ZAMIESZKUJĄCYCH
DANĄ NIERUCHOMOŚĆ

(proszę podać faktyczną ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość)

G. TABELE OPŁAT
G.1. W PRZYPADKU ZAZNACZENIA „TAK” W DZIALE F
Liczba osób zamieszkujących
nieruchomość

Liczba osób w
danym przedziale

a

b

od 1 do 3 osób



4 i każda kolejna
osoba



Stawka za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi
c

Opłata za poszczególne
gospodarstwa domowe
(należy pomnożyć kolumnę b i c)
d

24 zł
22 zł
RAZEM OPŁATA MIESIĘCZNA
(stanowi sumę wierszy z kolumny d)

G. TABELE OPŁAT
G.1. W PRZYPADKU ZAZNACZENIA „NIE” W DZIALE F
Liczba osób zamieszkujących
nieruchomość

Liczba osób w
danym przedziale

a

b

od 1 do 3 osób



4 i każda kolejna
osoba



Stawka za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi
c

Opłata za poszczególne
gospodarstwa domowe
(należy pomnożyć kolumnę b i c)
d

26 zł

24 zł
RAZEM OPŁATA MIESIĘCZNA
(stanowi sumę wierszy z kolumny d)
H. URZĄDZENIA DO GROMADZENIA ODPADÓW (należy zaznaczyć odpowiedni kwadrat)
H.1. ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE:
(Odpady odbierane będą z nieruchomości z częstotliwością raz na dwa tygodnie.)
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Wielkości pojemników stosowanych do gromadzenia
odpadów komunalnych zmieszanych
(zakupionych przez właściciela nieruchomości):

a) w zabudowie jednorodzinnej:
120 l  ,

240 l

,

360 l

1,1 m3 ,

,

b) w zabudowie wielorodzinnej:
1,1 m3 ,

4m3  ,

powyżej 4m3 ,

H.2. ODPADY KOMUNALNE „BIO”:
(Odpady odbierane będą z nieruchomości z częstotliwością raz na dwa tygodnie.)
Wielkości pojemników stosowanych do gromadzenia
odpadów komunalnych „BIO”
(zakupionych przez właściciela nieruchomości):

a) w zabudowie jednorodzinnej:
120l  ,
240 l  ,
360 l ,
b) zabudowie wielorodzinnej:
360 l ,
120 l  , 240 l  ,

1,1 m3 ,
1,1 m3 ,

H.3. ODPADY SELEKTYWNE GROMADZONE BĘDĄ W NASTĘPUJĄCYCH URZĄDZENIACH:
(Odpady odbierane będą z nieruchomości z częstotliwością raz na miesiąc, za wyjątkiem popiołu odbieranego z
nieruchomości z częstotliwością raz na dwa tygodnie.)

 w workach przeznaczonych do segregacji,

 w pojemnikach przeznaczonych do segregacji,

dostarczonych bezpłatnie
przez przedsiębiorstwo wywozowe

zakupionych przez
właściciela nieruchomości

I. PODPIS/Y SKŁADAJĄCEGO/YCH DEKLARACJĘ

…………………………………

………………………………………………..

(miejscowość, data)

(czytelny/e podpis/y)

J. ADNOTACJE URZĘDOWE
Data wpływu do organu

UWAGI

Podpis i pieczęć przyjmującego

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 2019 r., poz. 1438).

2. Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (ogólnie rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L z 2016r. Nr 119 str.1, z 2018r. Nr 127 poz. 2) – zwanego dalej „RODO” – informuję, że:
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Luzino z siedzibą w Luzinie przy ul. Ofiar Stutthofu 11.
Przedstawicielem administratora danych osobowych jest Wójt Gminy Luzino.
b) Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Luzino jest Pan Adam Lubiewski, poczta elektroniczna –
inspektor.abi@gmail.com.
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018r., poz. 1454 ze zm.), uchwały nr
X/158/2019 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz na podstawie art. 6 ust 1 lit e RODO.

3

d) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa.
e) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane w niezbędnym zakresie, podmiotom realizujące zadania na rzecz
Gminy Luzino, wynikające z realizacji obowiązków nałożonych na Administratora danych w związku z Ustawą
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018r., poz. 1454 ze zm.).
f) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.
g) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania i uzupełnienia.
h) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.
i) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym wynikającym z art. 6m ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018r., poz. 1454 ze zm.) oraz uchwały
nr X/158/2019 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3. W przypadku niezłożenia deklaracji w określonym terminie albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych
w deklaracji, Wójt Gminy Luzino określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami, biorąc pod
uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomości o podobnym
charakterze.
4. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać należy co miesiąc do 15-go dnia każdego miesiąca,
w którym powstał obowiązek ponoszenia opłaty (zgodnie z uchwałą nr XIII/137/2015 Rady Gminy Luzino z dnia
14.12.2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
na terenie gminy Luzino).
Objaśnienia:
1

Właściciel nieruchomości – w rozumieniu art. 2 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach poprzez właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaściciela, użytkownika wieczystego oraz
jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające
nieruchomością.
2

Miejsce zamieszkania osoby fizycznej – należy przez to rozumieć miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego
pobytu, w myśl przepisów art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019, poz. 1145).
3

Zaznaczyć w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.

4

Zaznaczyć w przypadku zaprzestania zamieszkania na danej nieruchomości.

5

Do deklaracji należy dołączyć dokument potwierdzający pełnomocnictwo od pozostałych współwłaścicieli/współużytkowników
wieczystych lub oświadczenie o wysokości udziału. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i złożone w oryginale lub
w formie uwierzytelnionego odpisu wraz z uiszczoną opłata skarbową 17 zł.
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