Zał. Nr 2
do Uchwały Nr IX/73/19
Rady Gminy Łukowica z dnia 6 listopada 2019 r.

Uwaga! Pola jasne należy wypełnić dużymi drukowanymi literami, kolorem czarnym lub niebieskim.

REGON/NIP
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ
MIESZKAŃCY A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Podstawa prawna:
Składający:
Termin składania:
Miejsce składania:
Organ, do którego należy
złożyć deklarację

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U.
z 2019 r., poz. 2010).
Właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne
w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
do 14 dni od chwili zaistnienia zdarzeń mających wpływ na powstanie obowiązku ponoszenia opłaty albo do
10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały zdarzenia mające wpływ na wysokości
należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów
komunalnych.
Urząd Gminy Łukowica, 34-606 Łukowica 334
Wójt Gminy Łukowica
34-606 Łukowica

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI:
OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE POWSTANIE OBOWIĄZKU ZŁOŻENIA DEKLARACJI:
(należy zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku X)

 pierwsza deklaracja

 nowa deklaracja

 korekta deklaracji

deklaracja obowiązuje od dnia __ __ - __ __- __ __ __ __ r.

 wygaśnięcie obowiązku
(należy podać dzień – miesiąc – rok)

PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI: (należy zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku X)

 właściciel,
 współwłaściciel,
 użytkownik wieczysty,


 osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie 
 inny podmiot (wpisać jaki?)**……………………………

STATUS SKŁADAJACEGO DEKLARACJĘ: (należy zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku X)

 osoba fizyczna

 osoba prawna

 jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

B.

DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ:

B.1.

DANE IDENTYFIKACYJNE:

Imię i Nazwisko (dotyczy osób fizycznych)/Pełna nazwa (dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej)

Telefon kontaktowy:
B.2

Adres e-mail:

Nr NIP:

Nr KRS:

ADRES DO KORESPONDENCJI: (wypełnić, jeżeli dane do kontaktu są inne niż podane w części C wzoru deklaracji)

Gmina:

Ulica:

Nr domu/lokalu:::;

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Poczta:

C.

DANE NIERUCHOMOŚĆI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE:

Miejscowość:

Nr domu/lokalu (w przypadku nie nadania nr domu należy wpisać nr działki ewidencyjnej):

D.

OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI:
Proszę podać rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej na nieruchomości lub przeznaczenie nieruchomości/
części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Wielkość pojemnika

Ilość sztuk
(1)

Stawka opłaty za pojemnik
(2)

Opłata miesięczna
(1 x 2)

120L
240L
1100L
KP5
KP7
KP10
RAZEM:
E.

PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ:
Miejscowość:

Data (dzień - miesiąc- rok)

Podpis składającego deklarację:

F. ADNOTACJE ORGANU:
Uwagi organu podatkowego
Data (dzień - miesiąc- rok)

Podpis pracownika przyjmującego formularz

Pouczenie:
1.
2.

3.

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji (tekst jedn: Dz. U. z 2019 r., poz. 1438 ze zm.).
W przypadku niezłożenia deklaracji w wymaganym terminie albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy Łukowica
określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki dotyczące ilości odpadów komunalnych
powstających na nieruchomości o podobnym charakterze.
Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 900 ze zm.), jeżeli odrębne przepisy nie stanowią
inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację.

OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI:
1. A – jeżeli składana jest pierwsza deklaracja dla nieruchomości, to należy wpisać datę powstania na niej odpadów komunalnych. Nowa deklaracja składana jest
w przypadku zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość należnej opłaty lub zmiany określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych. Jeżeli składana
jest korekta deklaracji należy wpisać datę, od której obowiązuje korygowany dokument. Zgodnie z art. 81 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja
podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 900 ze zm.) skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym
uzasadnieniem przyczyn korekty.
np ** najemca, dzierżawca, osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie,
2. D – należy wpisać liczbę pojemników lub worków, wypełnić stawkę opłaty określoną w uchwale Rady Gminy Łukowica oraz obliczyć miesięczną opłatę, która
stanowi iloczyn liczby pojemników lub worków o określonej pojemności i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
KLAUZULA INFORMACYJNA:
Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej
RODO, informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Łukowica w imieniu którego działania realizuje Urząd Gminy w Łukowicy z siedzibą Łukowica 334;
2. Powołany jest Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować elektronicznie: iodo@lukowica.pl;
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji zadań publicznych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i art. 6 ust. 1 lit. e RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego
w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi) z zakresu administracji samorządowej lub administracji
rządowej nałożonych ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010);
4. Odbiorcą Pani/ Pana danych osobowych są lub mogą nimi zostać podmioty, którym na podstawie umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych
a także organy i podmioty publiczne lub podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów;
5. Pani /Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy zgodne z kategoriami archiwalnymi o których mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów
z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania
archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., poz. 67 ze zm.);
6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania lub ograniczenia, przetwarzania;
7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/ Pani, iż przetwarzanie
danych osobowych Pana/ Pani dotyczących narusza przepisy RODO;
8. Podane przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach;.
9. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji, w tym również profilowaniu;
10. Pani/ Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do
organizacji międzynarodowej.

