Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XIX/110/2020
Rady Gminy Łączna
z dnia 24.06.2020 r.

Deklarację należy wypełnić czytelnie, komputerowo lub ręcznie, drukowanymi literami
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 2019r. poz. 2010,z
późn.zm.)
Składający: Deklaracja przeznaczona jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek
organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością
Termin składania:
 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości nowego mieszkańca,
 do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości
należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Miejsce składania: Urząd Gminy Łączna, Kamionki 60, 26-140 Łączna

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI(zaznaczyć właściwy kwadrat) patrz. objaśnienia
Data powstania obowiązku opłaty
☐ pierwsza deklaracja

………………………………………….

☐ nowa deklaracja

Data zaistnienia zmiany
…………………………………………

☐ ustanie obowiązku uiszczenia opłaty

Okres którego dotyczy korekta
☐ korekta deklaracji

od……………………..do…………………….

UZASADNIENIE zmiany danych lub korekty
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….

B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

□ właściciel nieruchomości
□ współwłaściciel
□ użytkownik wieczysty
□ zarządca nieruchomości
□ inne prawo do władania nieruchomością

□ najemca, dzierżawca, użytkownik
□ posiadacz samoistny

C.1 DANE IDENTYFIKACYJNE

□ osoba fizyczna

□ osoba prawna

□ jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

C.2. OSOBA FIZYCZNA
Imię i Nazwisko
Nr telefonu *

PESEL
Adres e-mail *

C.3. ADRES FAKTYCZNEGO MIEJSCA ZAMIESZKANIA/ SIEDZIBY
KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

MIEJSCOWOŚĆ

ULICA

KOD POCZTOWY

POCZTA

NR DOMU

NR LOKALU

D. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
MIEJSCOWOŚĆ

NR DOMU

NR LOKALU

NR EWIDENCYJNY NIERUCHOMOŚCI W REJESTRZE GRUNTÓW ( nr działki)
(podać w przypadku gdy nieruchomości nie jest nadany nr domu)
…...........................................................................................
ADRES DO KORESPONDENCJI – jeśli jest inny, niż adres zamieszkania

E. OŚWIADCZENIE O GROMADZENIU ODPADÓW KOMUNALNYCH
Oświadczam, że odpady komunalne
gromadzone są w sposób:

Selektywny, zgodnie z art. 5 § 1 pkt 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach oraz Regulaminem Utrzymania czystości i porządku w gminie w Łącznej.

Oświadczam, że bioodpady
stanowiące odpady komunalne
powstałe na terenie nieruchomości
wskazanej w części D niniejszej
deklaracji będą kompostowane w
kompostowniku przydomowym.
Uzyskany w wyniku tego procesu
kompost, wykorzystam na własne
potrzeby.

□

TAK

□

NIE

F. OPŁATA ZA GOSPAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Kolumna A

Kolumna B

Kolumna C

Liczba osób zamieszkujących
nieruchomość wskazaną w części D

Stawka opłaty

Miesięczna kwota opłaty

………………osób

………….………………zł

………….……zł/m-c
(kolumna A x kolumna B)

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji:
1. Prowadzona jest działalność gospodarcza:

□ TAK

□ NIE

2. Wytwarzam odpady inne niż komunalne w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 7 Ustawy z dnia grudnia 2012 r. o odpadach
( Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z poz. zm.),**

□ TAK

□ NIE

G. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH ( do niniejszej deklaracji dołączono )

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJE / OSOBY
REPREZENRUJĄCEJ SKŁADAJACEGO DEKLARACJĘ
Oświadczam, że dane zawarte w niniejszej deklaracji są zgodne ze stanem faktycznym

…........................................
(miejscowość i data)

…............................................................
(czytelny podpis)

I. ADNOTACJE URZĘDOWE
Uwagi

Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym
Data otrzymania deklaracji i podpis pracownika
* pole nieobowiązkowe
** art. 3 ust. 1 pkt. 7 Ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2013 r. o odpadach ( Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z poz. zm.):
„odpady komunalne – rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem
pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od
innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów
powstających w gospodarstwach domowych; zmieszane odpady komunalne pozostają zmieszanymi odpadami
komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób
znaczący ich właściwości;”

Objaśnienia:
1.
Do punktu B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI:

należy zaznaczyć PIERWSZA DEKLARACJA, gdy podmiot/osoba składa deklarację po raz
pierwszy.

należy zaznaczyć NOWA DEKLARACJA w przypadku, gdy zmianie ulega miesięczna
stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w porównaniu z poprzednio złożoną deklaracją

należy zaznaczyć KOREKTA DEKLARACJI w przypadku, gdy zmianie ulegają dane nie mające
wpływu na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

należy zaznaczyć USTANIE OBOWIĄZKU UISZCZENIA OPŁATY w przypadku, gdy dana
nieruchomość przestaje być zamieszkała.
2. Do punktu F. Kolumna B. Stawka opłaty określona jest w Uchwale Rady Gminy Łączna w sprawie
określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty
oraz określenia stawki opłaty podwyższonej z uwzględnieniem Uchwały Rady Gminy Łączna w sprawie
zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące
odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
3.
W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wójt,
burmistrz lub prezydent miasta zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w
deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i
uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.
Pouczenie
1)Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Łączna deklarację o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości
pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, bezpośrednio w
Urzędzie Gminy w Łącznej, przesyłką pocztową lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na
danej nieruchomości, 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.
3) W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo
uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent
miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody.
4) W przypadku niewykonania w całości lub części zadeklarowanego zobowiązania, 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. 1438ze
zm.).
Obowiązek informacyjny
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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.U.UE.L. z 2016r.
Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
1)Administratorem Państwa danych jest Gmina Łączna reprezentowana przez Wójta z siedzibą: 26-140
Łączna, Kamionki 60, tel. (41) 254 89 60, e-mail: urzad@laczna.pl.
2)Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email:
inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3)Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań w zakresie organizacji odbioru
odpadów komunalnych, w tym pobieranie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jak również
w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających
z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r.

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2019, poz. 2010 ze zm), a także Ustawy z 17
czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1438 ze zm.)
4)Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem
okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,
w tym przepisów archiwalnych.
5)Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
6)Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię
Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7)W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a)prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b)prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c)prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d)prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
8)Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie
brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
9)Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów
prawa.

