UCHWAŁA NR XXIII/150/2020
RADY GMINY LISEWO
z dnia 21 października 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
Na podstawie art. 6n, 6m ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst
jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XIII/82/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
(Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r., poz. 6014) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lisewo.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r..

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Goliński
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Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIII/150/2020
Rady Gminy Lisewo
z dnia 21 października 2020 r.
DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH
Podstawa prawna:
Składający:

Miejsce składania:
Organ właściwy do
złożenia deklaracji:
Objaśnienia dotyczące
wypełnienia deklaracji:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1439)
Deklaracja przeznaczona jest dla właściciela nieruchomości, współwłaścicieli
użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających
nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających
nieruchomością.
Urząd Gminy w Lisewie, ul. Chełmińska 2, 86-230 Lisewo
Wójt Gminy Lisewo, ul. Chełmińska 2, 86-230 Lisewo
Wypełniać czytelnie, drukowanymi literami. Wypełnić białe pola znakiem "X" lub
słownie
Przez gospodarstwo domowe rozumie się zespół osób spokrewnionych lub
niespokrewnionych mieszkających razem i wspólnie się utrzymujących lub jedną osobę
utrzymującą się samodzielnie

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
A.1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)
Pierwsza deklaracja,
Nowa deklaracja,
Deklaracja korygująca deklarację
data powstania obowiązku
data powstania obowiązku
z dnia
złożenia deklaracji
złożenia deklaracji
……..…………….

……..…………….

………………………

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat)
właściciel nieruchomości
współwłaściciel nieruchomości
użytkownik wieczysty
jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu
inny podmiot władający nieruchomością
B.1. Imię i nazwisko (dot. osób fizycznych) / Pełna nazwa składającego deklarację (dotyczy osób prawnych)

B.2. Dane identyfikacyjne
PESEL (dotyczy osób fizycznych)

NIP (dotyczy osób prawnych)
_
_

Imię ojca:

Telefon kontaktowy:

e-mail:*

B.3. Adres zamieszkania
Kraj

Województwo

Gmina

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Kod pocztowy

Poczta

_

C. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
C.1. Adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne (wypełnić jeżeli inny niż w części B.3)
Miejscowość
Ulica
Nr domu
Nr lokalu

Kod pocztowy

Poczta

* Podanie adresu email jest równoznaczne na wyrażenie zgody na otrzymywanie od Urzędu Gminy w Lisewie
informacji związanych z uiszczaniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
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C.2. Oświadczam, że odpady powstające na nieruchomości będą zbierane w sposób selektywny
C.3. Oświadczam, że posiadam kompostownik przydomowy,

i że bioodpady, w tym odpady zielone powstające na nieruchomości
będą w nim kompostowane

TAK

NIE

D. OBLICZANIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
ZABUDOWA JEDNORODZINNA
Obliczenie wysokości zwolnienia w części opłaty za kompostowanie bioodpadów w kompostowniku
przydomowym
Liczba osób
Stawka zwolnienia za
Wysokość zwolnienia za
zamieszkująca
kompostowanie bioodpadów
kompostowanie
nieruchomość
w przydomowym kompostowniku
bioodpadów
za 1 osobę miesięcznie
w przydomowym
kompostowniku

x

=

Obliczanie miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Liczba osób
zamieszkująca
nieruchomość

Stawka opłaty za
1 osobę
miesięcznie (zł)

-

x

Wysokość zwolnienia
za kompostowanie
bioodpadów
w przydomowym
kompostowniku

Miesięczna
wysokość opłaty

=
Miesięczna opłata ogółem

ZABUDOWA WIELOLOKALOWA
Liczba mieszkańców

Stawka opłaty

Wysokość opłaty

Miesięczna opłata ogółem
E. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Oświadczam, iż na terenie nieruchomości której dotyczy niniejsza deklaracja, sposób gospodarowania odpadami
komunalnymi będzie zgodny z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lisewo.
Oświadczam, że na żądanie Urzędu Gminy w Lisewie udostępnię następujące dokumenty potwierdzające dane zawarte
w deklaracji: dokumenty stwierdzające czasową nieobecność w miejscu stałego zamieszkania (np. zaświadczenie z WKU,
uczelni, szkół, internatów, zakładów pracy itp.)

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

……………………………………………..
(czytelny podpis)

Data wpływu deklaracji
(pieczęć Urzędu Gminy w Lisewie)
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POUCZENIE:
W przypadku nie wpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty opłaty lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza
deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r.
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1427, ze zm.).
Zgodnie z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości jest
obowiązany złożyć do właściwego organu 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. 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. Zgodnie
z art. 6o cytowanej ustawy w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo
uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji właściwy organ określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych
powstających na nieruchomości o podobnym charakterze.

F. ADNOTACJE URZĘDOWE (wypełnia pracownik Urzędu Gminy w Lisewie)

dd

mm

rrrr
Czytelny podpis osoby:
1.Weryfikującej deklarację pod względem formalnym i merytorycznym
2.Wprowadzającej deklarację do systemu

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, iż:
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Wójt Gminy Lisewo. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie
na adres siedziby: ul. Chełmińska 2, 86-230 Lisewo, e-mail: urzadgminy@lisewo.com, telefonicznie 56 676 86 14
Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się
kontaktować wysyłając e-mail na adres iod@lisewo. com
1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie 6 ust. 1 lit c RODO w związku z art. 6m ust. 1b ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze jakim jest utrzymanie czystości i porządku w gminie.
Twoje dane osobowe administrator może ujawniać odbiorcom, którymi są m.in.: podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne,
pocztowe, bankowe, ubezpieczeniowe, jednostki organizacyjne administratora, które będą realizować jego ustawowe zadania,
sądy, organy ścigania, podatkowe, notariusze, radcowie prawni, podmioty kontrolujące administratora oraz inne podmioty
uprawnione do uzyskania Twoich danych osobowych, ale wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów. Twoje dane
osobowe także będą ujawnione pracownikom i współpracownikom administratora w zakresie niezbędnym do wykonywania przez
nich obowiązków. Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora
tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi podmioty świadczące usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz
np.: podmioty świadczące usługi informatyczne oraz inne wykonujące wyspecjalizowane usługi, jednakże przekazanie Twoich
danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.
Twoje dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez okres
przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora masz prawo do:
1)
dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO;
2)
sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;
3)
usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO jeżeli:
a) dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
b) dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
4)
ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO jeżeli:
a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych,
żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane
dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione
podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
Podanie Twoich danych jest wymogiem ustawy na podstawie, której działa administrator. Jeżeli odmówisz podania Twoich danych
lub podasz nieprawidłowe dane, administrator nie będzie mógł zrealizować celu do jakiego zobowiązują go przepisy prawa.
Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż
przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r.
Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
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UZASADNIENIE
Na mocy art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) gmina zobowiązana jest dostosować wzór deklaracji do aktualnych przepisów.
W związku ze zmianą metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadamikomunalnymi zmieniono wzór
deklaracji składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałych.
W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały przez Radę Gminy Lisewo jest zasadne.
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