
 

Załącznik do uchwały Nr XVII/140/2020 

Rady Gminy Lubiewo 

z dnia 23 kwietnia 2020 r. 

POLA JASNE WYPELNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI  KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, 

DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM TUSZEM 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 

POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY LUBIEWO 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 

r. poz. 2010 ) 

Miejsce składania : Urząd Gminy w Lubiewie, ul. Hallera 9, 89-526 Lubiewo 

Składający: Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, współwłaścicieli, 

użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub 

użytkowaniu a także innych podmiotów władających nieruchomością, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

Termin składania: Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Lubiewo deklarację o 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od zamieszkania na danej nieruchomości 

pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

WÓJT GMINY LUBIEWO 

UL. HALLERA 9 

89-526 LUBIEWO 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI  
1. Cel złożenia deklaracji ( zaznaczyć właściwy kwadrat ) 
 

 pierwsza deklaracja – data ….. …. ….…                          
 

 zmiana danych – data zmiany :  ….. ….. ….….. 
 

 korekta deklaracji – data zmiany : …. …. …….... 

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ 

2. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 właściciel          współwłaściciel           posiadacz         użytkownik wieczysty         

 zarządca            inny (podać jaki)........................... 

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
3. Składający podmiot (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 

 osoba fizyczna       osoba prawna     jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 
4. Imię i nazwisko/ Nazwa pełna  
 

    …………………………………………………………………………………………… 
5. Identyfikator REGON                                                                       6. Numer  PESEL 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                                  _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ 

E. ADRES ZAMIESZKANIA/ ADRES SIEDZIBY 

7. Kraj 8.Województwo 9.Powiat 

10. Gmina 11. Miejscowość 12. Ulica  13. Nr domu/ nr 

lokalu 
14. Kod pocztowy 15 Poczta 16. Nr telefonu/ adres e-mail 

F. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

(DLA KAŻDEJ NIERUCHOMOŚCI, NALEŻY ZŁOŻYĆ ODRĘBNĄ DEKLARACJĘ) 
17. Miejscowość 18. Ulica 19. Nr domu/ nr lokalu 

 
20. Kod pocztowy  21. Poczta 22. Numer ewidencyjny działki 

 

G. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU 

BIOODPADÓW- zaznacz poprzez postanowienie znaku „x” 
23. Posiadam kompostownik przydomowy  24. Nie posiadam kompostownika przydomowego 



 

 
i będę kompostować w nim bioodpady                     
stanowiące odpady komunalne 

 
I nie będę kompostować bioodpadów                          
stanowiących odpady komunalne 

H. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

25. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części F niniejszej deklaracji zamieszkuje 

…………………. osób (należy podać liczbę mieszkańców) 

1. OBLICZENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI 

Liczba osób zamieszkujących 

nieruchomość 

Stawka miesięcznej opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi zbieranymi w sposób 

selektywny za 1 (jedną) osobę 
określona w uchwale Gminy Lubiewo 

Miesięczna kwota opłaty 
/poz.26 x poz. 27/ 

26. ……………………. osób 27. 28. 
29. Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi słownie (poz. 28) 
…............................................................................................................................ ..................................................... zł 
2. OBLICZENIE ZWOLNIENIA W CZĘŚCI Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH BUDYNKIEM MIESZKALNYM 

JEDNORODZINNYM ZA POSIADANIE PRZYDOMOWEGO KOMPOSTOWNIKA 

Liczba mieszkańców zamieszkująca 

nieruchomość 

Wysokość ulgi z tytułu posiadania 

i kompostowania bioodpadów 

w przydomowym kompostowniku za 

1 (jedną) osobę  
określona w uchwale Gminy Lubiewo 

Miesięczna kwota zwolnienia  
/poz. 30 x poz.31/ 

30. ……………………….. osób 31. 32. 
3. OBLICZENIE WYSOKOŚCI  MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI W PRZYPADKU Z ZWOLNIENIA Z CZĘŚCI Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 

ODPADAMI KOMUNALNYMI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH BUDYNKIEM 

MIESZKALNYM JEDNORODZINNYM ZA POSIADANIE PRZYDOMOWEGO KOMPOSTOWNIKA 
Kwota opłaty 
/z pozycji 28/ 

Miesięczna kwota zwolnienia 
/z pozycji 32/ 

Miesięczna opłata za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 
 / poz. 33 – poz. 34/ 

33. 34. 35. 
36. Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi słownie (poz. 35) 
…............................................................................................................................ ..................................................... zł 

I. WIELKOŚĆ I LICZBA POJEMNIKÓW DO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 

ZMIESZANYCH, POPIOŁU I BIOODPADÓW 
POSIADAM: ZAPOTRZEBOWANIE: 

1. Pojemniki na odpady niesegregowane (zmieszane): 
a) 120l ………………………. sztuk 
b) 240l ………………………. sztuk 
c) 1.100l .………………..…. sztuk 
d) 7.000l ……………………. sztuk 
2. Pojemniki na bioodpady: 
a) 1.100l …..……………….. sztuk 
3. Pojemniki na popiół: 
a) 120l………………….…….sztuk 

1. Pojemniki na odpady niesegregowane (zmieszane): 
a) 120l ………………………. sztuk 
b) 240l ………………………. sztuk 
c) 1.100l .………………..…. sztuk 
d) 7.000l ……………………. sztuk 
2. Pojemniki na bioodpady: 
a) 1.100l …..……………….. sztuk 
3. Pojemniki na popiół: 
a) 120l………………….…….sztuk 

J. OŚWIADCZENIE  I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/ OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO 

SKŁADANIA DEKLARACJI 

Oświadczam, że dane zawarte w niniejszej deklaracji są zgodne ze stanem faktycznym. 

……………………………                                                          ..…..…………………………. 
(miejscowość i data)                                                                                           ( czytelny podpis) 

K. ADNOTACJE URZĘDOWE 

Uwagi: 
 

……………………………                                                          ..…..…………………………. 
                  (data)                                                                                                  (podpis przyjmującego deklarację) 

 

 

L. 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 (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1438, ze zm.) 



 

 
2.Zgodnie z art. 10 ust. 2b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – Kto wbrew obowiązkowi nie składa 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podlega karze grzywny 

M. OBJAŚNIENIA 
1. Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna uchwała Rady Gminy Lubiewo 
3. 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. 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 nowym miejscu zamieszkania- począwszy od miesiąca 

następnego, po którym nastąpiła zmiana. 
4. Właściciel nieruchomości nie może złożyć korekty deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, za wyjątkiem śmierci mieszkania w terminie do 6 

miesięcy od dnia tego zdarzenia. 
5. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, albo uzasadnionych 

wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych 

powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze. 
6. W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wójt 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 zobowiązany 

do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę o wysokości  podanej w zawiadomieniu. Zawiadomienie zawiera pouczenie, 

że stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. 
7. Sposób zbierania odpadów na nieruchomości będzie podlegał kontroli. Zgodnie z art. 6ka ustawy z 13 września 1996 

r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości 

obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne  przyjmuje je 

jako niesegregowane ( zmieszane ) odpady komunalne  i powiadamia o tym wójta oraz właściciela nieruchomości. Wójt 

na podstawie powiadomienia, wszczyna postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi i określa, w drodze decyzji, wysokość tej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 

miesiąc lub miesiące, stosując wysokość stawki podwyższonej, o której mowa w art. 6k ust. 3  
8. Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

obowiązuje za kolejne miesiące do czasu korekty deklaracji lub zmiany stawki opłat za gospodarowanie odpadami. 
9. W przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym, wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia 

mieszkaniowa może żądać od właściciela lokalu, osoby, której służy spółdzielcze prawo do lokalu lub osoby faktycznie 

zamieszkującej lokal podania danych niezbędnych do ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 
N. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
Gmina Lubiewo przetwarza dane, które zgodnie z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. 119 z 

04.05.2016, str. 1, z późń. zm, zwana dalej jako RODO) mają charakter danych osobowych. W związku z powyższym Wójt Gminy 

Lubiewo przedstawia Państwu poniżej informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z gospodarką 

odpadami komunalnymi przez Gminę Lubiewo. 
1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych na potrzeby gospodarki odpadami komunalnymi jest Gmina Lubiewo 

z siedzibą przy ul. Hallera 9, 89-526 Lubiewo, reprezentowana przez Wójta Gminy Lubiewo. 
2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust 1 

lit. c RODO) i/lub wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy 

publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust 1 lit. e RODO). Wskazany obowiązek prawny wynika z ustawy o utrzymaniu 

porządku i czystości w gminach, która nakłada na gminę szereg obowiązków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi, 

warunkami wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 

tych odpadów. Całość postępowania związanego z gospodarką komunalną odpadów przez Gminę Lubiewo, podlega także przepisom 

kodeksu postępowania administracyjnego, a w zakresie egzekucji i dochodzenia należności pieniężnych związanych z opłatami za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi także ordynacji podatkowej i ustawom: o postepowaniu egzekucyjnym w administracji oraz 

w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych. 
W zakresie uregulowanym powyższymi ustawami podanie danych osobowych jest obowiązkiem osoby składającej deklarację lub 

zwracającej się z innego rodzaju pismem dotyczącym gospodarowania odpadami. Niewskazanie wymaganych danych może skutkować 

nienadaniem biegu wnioskowi  lub decyzją określającą wysokość podatku jednostronnie przez urząd na podstawie posiadanych 

informacji.  
W przypadku podawania danych osobowych, które nie są obligatoryjne i nie wynikają z wymienionych ustaw (np. adres poczty email, 

numer telefonu kontaktowego), brak jest konsekwencji za ich niepodanie, jednak może to przyczynić się do wydłużenia postępowania. 
3. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych na cele gospodarki komunalnej odpadami, przysługują Państwu 

następujące prawa: 
a. prawo do dostępu swoich danych oraz otrzymania ich kopii 
b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych 
c. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych 



 

d. Prawo wniesienia skargi do. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie (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) 
 4. Państwa dane osobowe będą udostępniane innym organom administracji publicznej i/lub organom wymiaru sprawiedliwości 

uprawnionym do pozyskiwania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. Policji, Straży Granicznej, 

ABW, CBA, ZUS, Urzędom Skarbowym, organom komorniczym i in.), w przypadku wystąpienia przez te organy o udostępnienie 

danych w ramach posiadanych kompetencji. 
5. Państwa dane osobowe będą udostępniane innym organom administracji publicznej i/lub organom wymiaru sprawiedliwości 

uprawnionym do pozyskiwania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. Policji, Straży Granicznej, 

ABW, CBA, ZUS, Urzędom Skarbowym, organom komorniczym i in.), w przypadku wystąpienia przez te organy o udostępnienie 

danych w ramach posiadanych kompetencji. 
Państwa dane osobowe (imię, nazwisko, adres, ) będą przekazywane firmie realizującej zadania z zakresu użyteczności publicznej w 

zakresie m.in. gospodarowania odpadami komunalnymi. Gmina Lubiewo zawarła/zawrze umowę powierzenia przetwarzania danych 

osobowych z firmą, o której mowa powyżej zobowiązującą ją do zachowania w poufności przekazanych danych oraz zapewnienia ich 

bezpieczeństwa, rozliczalności i umożliwiającą pociągnięcie do odpowiedzialności w przypadku naruszenia praw wynikających z 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.  
6. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wcześniej celów, do których dane 

osobowe zostały zebrane, a następnie przez czas wynikający z przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a w 

zakresie danych zebranych na podstawie zgody – przez okres niezbędny do realizacji wymienionych celów lub do czasu cofnięcia 

zgody. Dane osobowe znajdujące się w decyzjach administracyjnych, tytułach wykonawczych, upomnieniach oraz deklaracjach o 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podlegają przechowaniu na okres od 5 do 10 lat po zakończeniu 

przetwarzania. 
7. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych administrator informuje, że wyznaczył 

Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: 

inspektor@cbi24.pl 
OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ ORAZ ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH 
Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu 

do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.  
 
Ponadto oświadczam, że w zakresie dobrowolnie wskazanych przeze mnie danych (które mogą być przetwarzane w celach identyfikacji mojej osoby i 

w celach kontaktowych, tj. numeru telefonu, adresu e-mail) wyrażam zgodę na ich przetwarzanie. 
 

                                                                                       ………………………................................ 
                                                                                                       (data i podpis) 

 


