INSTRUKCJA DODATKOWA DO WYPEŁNIANIA „DEKLARACJI O
WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI”
Część C. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI – dokonujemy wyboru poprzez
postawienie znaku „X” w miejscu kwadratu po lewej stronie.






kwadrat oznaczony „pierwsza deklaracja” wybiera się przy złożeniu deklaracji po raz
pierwszy na terenie Gminy Łubianka,
kwadrat oznaczony „ zmiana danych zawartych w deklaracji” wybiera się w
przypadku składania kolejnej deklaracji. Należy wybrać tę pozycję przy składaniu
deklaracji w lipcu lub sierpniu br. (korekta danych niezbędnych do ustalenia opłaty w
związku ze zmianą metody naliczania opłaty), jednocześnie wpisując datę zaistnienia
zmiany tj. 1.08.2021r.,
kwadrat oznaczony „korekta deklaracji” wybiera się w przypadku błędnie
wypełnionych danych zawartych we wcześniej złożonej deklaracji,
kwadrat oznaczony „ustanie obowiązku uiszczenia opłaty” wybiera się w przypadku
ustania obowiązku uiszczenia opłaty (np. zgon, zmiana miejsca zamieszkania poza
teren gminy Łubianka).

Część G.1. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTWANIU
BIOODPADÓW




kwadrat oznaczony „kompostowanie w przydomowym kompostowniku, znajdującym
się na terenie przedmiotowej nieruchomości (dotyczy tylko zabudowy
jednorodzinnej)”, wybiera się w przypadku kompostowania bioodpadów na terenie
swojej nieruchomości. W tym przypadku przysługuje zmniejszenie opłaty o 2 zł. od
osoby, ale nie ma możliwości indywidualnego dostarczania bioodpadów do PSZOK.
kwadrat oznaczony „gromadzenie w pojemniku lub workach, przekazane do PSZOK
w Przecznie i następnie odbierane przez przedsiębiorcę świadczącego usługi w tym
zakresie na terenie gminy” wybiera się w przypadku, gdy właściciel nieruchomości
rezygnuje z możliwości uzyskania zwolnienia z tytułu kompostowania odpadów
ulegających biodegradacji i decyduje się na posiadanie brązowego pojemnika na
bioodpady, odbieranego z jego nieruchomości. W tej opcji można również dostarczać
bioodpady do PSZOK w Przecznie.

Część G.3.OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KARTY DUŻEJ RODZINY ORAZ
FUNKCJONOWANIU RODZINY WIELODZIETNEJ


Wpisujemy wszystkich członków rodziny, którzy zamieszkują daną nieruchomość i
aktualnie posiadają Kartę Dużej Rodziny, podając numery każdej, ważnej Karty.

Część G.4. WYLICZENIE KWOTY ZWOLNIEŃ
 w kolumnie 2 podajemy liczbę osób rzeczywiście mieszkających na posesji,
 w kolumnie 3, jeżeli deklarujemy spełnienie warunku do ulgi/ulg, wpisujemy kwotę 2
zł., jako wartość każdej ulgi dla 1 osoby,
 w kolumnie 4 wpisujemy iloczyn mnożenia wartości z kolumn 2 i 3 oraz sumę w
wierszu „Razem”.
Część G.5. WYLICZENIE KWOTY OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
 w kolumnie 2 wpisujemy liczbę osób zamieszkujących posesję z części G.2. deklaracji

Załącznik do Uchwały
Nr XXVIII/276/2021 Rady Gminy Łubianka
z dnia 28 czerwca 2021 r.
POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

_________________________________________________________________________________

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Data wpływu deklaracji
……… : ……….. : ……….
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 888)
Składający:
Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób
posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością, na których zamieszkują mieszkańcy.

A. ORGAN WŁAŚCIWY, DO KTÓREGO SKŁADANA JEST DEKLARACJA
WÓJT GMINY ŁUBIANKA
B. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
URZĄD GMINY W ŁUBIANCE
ALEJA JANA PAWŁA II NR 8
87-152 ŁUBIANKA
C. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat)
□ pierwsza deklaracja (data zamieszkania na nieruchomości)
…..……………………..……...
□ zmiana danych zawartych w deklaracji
(data zaistnienia zmian) ……………………………..…
□ korekta deklaracji z dnia
……………………………..…
□ ustanie obowiązku uiszczania opłaty (data ustania obowiązku opłaty) ……………………………..…
(dzień – miesiąc – rok)
NALEŻY DOŁĄCZYĆ PISEMNE UZASADNIENIE PRZYCZYNY USTANIA OBOWIĄZKU

D. PODMIOT SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
Składający (zaznaczyć właściwy kwadrat):
□ właściciel nieruchomości
□ współwłaściciel
□ użytkownik wieczysty
□ jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu
□ inny podmiot władający nieruchomością
E. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
E.1. Imię i nazwisko (dot. osób fizycznych) / Pełna nazwa składającego deklarację (dot. pozostałych osób i jednostek)*wypełniają
osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej
Nazwisko
Imię/Imiona
Numer PESEL

Numer telefonu

Adres e-mail
Pełna nazwa składającego deklarację*
REGON*

NIP*/Nr KRS*

E.2. ADRES DO KORESPONDENCJI
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu
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F. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Miejscowość
Kod pocztowy
Poczta
Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Numer ewidencyjny działki oraz obrębu z ewidencji gruntów i budynków (należy podać w przypadku braku nadanego numeru
porządkowego nieruchomości) ……….…………………………………………………….
G.1. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU BIOODPADÓW
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części F powstają bioodpady stanowiące odpady komunalne i będą one
zagospodarowane poprzez :
□ kompostowane w przydomowym kompostowniku, znajdującym się na terenie przedmiotowej nieruchomości (dotyczy zabudowy
jednorodzinnej),
□ gromadzenie w pojemniku lub workach , przekazane do PSZOK w Przecznie i następnie odbierane przez przedsiębiorcę
świadczącego usługi w tym zakresie na terenie gminy.
G.2. OŚWIADCZENIE O ILOŚCI OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ
Oświadczam, iż na terenie nieruchomości wskazanej w części F:
Zamieszkuje ..…………..... osób, w tym jest zameldowanych ………..…… osób. Uzasadnienie różnicy:
……………………………………………………………………………………………………………...……………...……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...………..…….
………………………………………………………………………………………………………………………………...………………...
…………………………………………………….……………………………………………………..……………...…………………...….
G.3. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KARTY DUŻEJ RODZINY ORAZ FUNKCJONOWANIU RODZINY
WIELODZIETNEJ
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części F zamieszkuje rodzina wielodzietna a jej członkowie posiadają Karty Dużej
Rodziny.
W skład rodziny wielodzietnej, której członkowie posiadają Karty Dużej Rodziny o nr:

wchodzi ……..……………. osób,
G.4. WYLICZENIE KWOTY ZWOLNIEŃ

1
Wyliczenie kwoty zwolnienia dla
nieruchomości jednorodzinnych
posiadających kompostownik i
kompostujących bioodpady.
Wyliczenie kwoty zwolnienia dla
osób posiadających Karty Dużej
Rodziny

Liczba osób
zamieszkujących
nieruchomość
2

Kwota zwolnienia z części
opłaty

Kwota miesięczna iloczyn
wartości z kolumn 2 i 3

3

4

………….. zł

………….. zł

x
x
RAZEM
G.5. WYLICZENIE KWOTY OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Liczba osób
Stawka opłaty za
Opłata miesięczna iloczyn
zamieszkujących
gospodarowanie
wartości z kolumn 2 i 3
nieruchomość
odpadami zbieranymi w
sposób selektywny
1
2
3
4
Wyliczenie kwoty opłaty dla
………….. zł
nieruchomości zamieszkałych
RAZEM

x
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G.6. MIESIĘCZNA WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWOLNIEŃ

Miesięczna wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi
………………………… zł/m-c (wartość z kolumny 4 z tabeli z części G.5. pomniejszona o sumę z kolumny 4 tabeli z części G.4.)
H. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ

………………….…………………..
miejscowość, data

……….…………..……................................
podpis składającego

I. ADNOTACJE URZĘDOWE

Pouczenia:
1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1427, 1492, 2320, z 2021 r. poz. 11, 41, 802, 1005, poz. 1655).
2. Zgodnie z artykułem 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 888)
właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do Wójta Gminy Łubianka deklarację o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w terminie do 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca. W przypadku zmiany danych zawartych w złożonej
deklaracji, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację w
terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmian.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
3. Zgodnie z art. 6o ww. ustawy w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, albo
uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w złożonej deklaracji, Wójt Gminy Łubianka określi 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.
4. Opłatę wskazaną w części G.6. należy wpłacać w punkcie kasowym Urzędu Gminy w Łubiance lub przelewem na rachunek bankowy
Gminy Łubianka: Nicolaus Bank Toruń Nr 60951100002003002149020001 z góry w terminach do 10 dnia miesiąca, którego obowiązek
ponoszenia opłaty dotyczy.
6. Sposób zbierania odpadów będzie podlegał kontroli. W przypadku stwierdzenia niesegregowania odpadów komunalnych, właściwy organ
w drodze decyzji naliczy opłatę podwyższoną za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Objaśnienia:
1) Formularz deklaracji przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2) Przez właściciela nieruchomości rozumie się także, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające
nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
3) Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.
4) Pola jasne wypełniane są przez właściciela nieruchomości dużymi, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem.
5) RODZINĄ WIELODZIETNĄ– w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.
1348, 2400, z 2021 r. poz. 952) jest to rodzina, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje
dzieci:
a) w wieku do ukończenia 18. roku życia,
b) w wieku do ukończenia 25. roku życia - w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole (do dnia 30 września następującego po
zakończeniu roku szkolnego) lub w szkole wyższej (do końca roku akademickiego,
c) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu
niepełnosprawności.
6) CZŁONKAMI RODZINY WIELODZIETNEJ są:
a) rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzące rodzinny dom
dziecka,
b) małżonka rodzica,
c) dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę przebywającą w
dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 821)
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OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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), publ. Dz. Urz.
UE L Nr 119, s. 1 w celach dokonania wymiaru i poboru obowiązkowej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi..
………………………………..
(data, podpis)
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. Urz. UE L 119,
s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych jest Wójt Gminy Łubianka, Al. Jana Pawła II nr 8,
87 - 152 Łubianka, tel. 56 678 82 17
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy w Łubiance z którym
mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych za pośrednictwem adresu email: iod@lubianka.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 (t.j.
Dz. U. z 2021 r., poz. 888).
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.

………………………………..
(data, podpis)
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