UCHWAŁA NR XXII/142/2020
RADY MIASTA LUBAŃ
z dnia 28 kwietnia 2020 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właściciela nieruchomości znajdującej się na obszarze Gminy Miejskiej Lubań oraz
warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Na podstawie art. 6n i ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) Rada Miasta Lubań uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej wraz z objaśnieniami dotyczącymi sposobu składania jej wypełniania
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym składanymi
przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy wraz z objaśnieniami sposobu jej
wypełniania, jako załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Deklaracja, o której mowa w § 1 ust. 1 i ust. 2 właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w Urzędzie
Miasta Lubań przy ul. 7 Dywizji 14- Referat ds Opłat za Zagospodarowanie Odpadów, w terminie określonych
w art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.).
§ 2. 1. Deklaracja, o której mowa w § 1 ust. 1 i ust. 2 można złożyć za pośrednictwem środków komunikacji
elektronicznej z wykorzystaniem skrzynki pocztowej na platformie ePUAP.
2. Deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być podpisana podpisem potwierdzonym profilem
zaufania elektronicznej Platformy Usług Administracyjnej (tzw. ePUAP) na podstawie przepisów ustawy z dnia
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz.
162).
3. Format elektroniczny deklaracji określony jako format danych XML z układem informacji i powiązań
między innymi, wynikających ze wzoru deklaracji, o którym mowa w § 1.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubań.
§ 4. Traci moc Uchwała nr XVIII/127/2016 Rady Miasta Lubań z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie określenia
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości znajdujacych się na obszarze Gminy Miejskiej Lubań oraz warunków i trybu składania deklaracji za
pomocą środków komunikacji elektronicznej.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 czerwca 2020 r.

Przewodniczący Rady Miasta
Kamil Glazer

Uzasadnienie
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010,
z późn. zm.) nakłada na radę gminy obowiązek podjęcia uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. Mając
na uwadze zmianę metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmianę stawki opłat,
możliwości zmniejszenia opłaty poprzez uzyskalnie ulg (tytułem posiadania kompostownika, posiadania Karty
Dużej Rodziny), należało dokonać zmiany deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalana jest na podstawie liczby osób
zamieszkujacych nieruchomość oraz stawki opłaty. W związku ze zmianą treści art. 6n ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zachodzi konieczność zawarcia informacji
wskazanych w 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 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 r. str. 1, z późn. zm.). Zatem zasadnym jest zmiana załącznika do
uchwały tj. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieruchomości
w Lubaniu, na których zamieszkują mieszkańcy.

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DRUKOWANYMI LITERAMI
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIl/142/2020
Rady Miasta Lubań
z dnia 28 kwietnia 2020r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
nieruchomości w Lubaniu, na których zamieszkują mieszkańcy
Podstawa prawna:



ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2019r., poz. 2010 ze zm.)
Składający:
właściciel nieruchomości zamieszkanej na terenie miasta Lubań
Miejsce składania:
Referat ds. Opłat za Zagospodarowanie Odpadów, Urząd Miasta Lubań,
ul. 7-mej Dywizji 14
A.ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację:
BURMISTRZ MIASTA LUBAŃ
UL. 7-MEJ DYWIZJI 14, 59-800 LUBAŃ



B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
1. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)
□ pierwsza deklaracja □ zmiana danych w deklaracji (data zaistnienia zmiany ………………)



C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
2.Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat)
□ Właściciel
□ Współwłaściciel
□ Zarządca
□ Lokator
□ Inny
D.DANE IDENTYFIKACYJNE
D.1. Osoba fizyczna
3. Nazwisko
4. Imię/Imiona



5. Data urodzenia

□ Posiadacz

6. PESEL

7. Imię ojca

8. Imię matki

9. Numer telefonu

12. REGON

13. Numer telefonu

D.2. Pozostałe podmioty
10. Imię i nazwisko/ Pełna nazwa
11. NIP

D.3. Adres zamieszkania/ Adres siedziby
14. Kraj
15. Województwo

16. Powiat

17. Gmina

18. Ulica

19. Nr domu

21. Miejscowość

22. Kod pocztowy

23. Poczta

20. Nr lokalu

 E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
24. Ulica
25. Nr domu
26. Nr lokalu

 F. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPŁATY
27. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji
zamieszkuje ……………. osoba/y


G.DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIENIA Z CZĘŚCI OPŁATY
28. Oświadczam, że bioodpady będę gromadzić w kompostowniku o minimalnej objętości 350 l/500
m2powierzchni działki, a uzyskany kompost będę wykorzystywać na własne potrzeby na mojej
posesji jednorodzinnej:
□ tak
□ nie
29. Posiadam Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie
Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1907).
□ tak /ilość osób …….

□ nie

30. Oświadczam, że mój dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z
pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust.1 lub ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o
pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 poz. 1907 ze zm.)
□ tak/ilość osób ……….




□ nie

H. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Stawka opłaty za osobę określonej w uchwale Rady Miasta Lubań w sprawie
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia wysokości tej opłaty
Wysokość opłaty (iloczyn liczby osób wskazanych w pkt. 27 i stawki opłaty z
pkt.31)
Wysokość ulgi przysługującej osobom, które zadeklarowały kompostowanie
bioodpadów we własnym kompostowniku – iloczyn liczby osób wskazanych w
pkt. 27 i stawki ulgi 4 zł na osobę.
Wysokość ulgi przysługującej osobom, które spełniają warunki do przyznania
świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej lub posiadający Kartę Dużej
Rodziny – iloczyn liczby osób wskazanych w pkt. 29 lub 30 i stawki ulgi 4 zł na
osobę
Miesięczna całkowita opłata brutto (różnica pomiędzy opłatą wykazaną w
pkt. 32 a sumą kwot z pkt. 33 i pkt. 34)
I. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ
Data

31

25,00
32

33

34

35

Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska)

POUCZENIE
W przypadku nie wpłacenia w określonych ustawowo terminach miesięcznej opłaty lub wpłacania jej
w niepełnej wysokości, 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 2019r., poz. 2070 ze zm.).



ADNOTACJE ORGANU:

KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 - o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. "RODO", Administrator Danych
informuje, że:

INFORMACJA O
ADMINISTRATORZE
DANYCH
DANE KONTAKTOWE
INSPEKTORA
OCHRONY DANYCH
CEL PRZETWARZANIA
DANYCH OSOBOWYCH

PODSTAWA PRAWNA
PRZETWARZANIA
DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJE O
ODBIORCACH DANYCH
OSOBOWYCH LUB O
KATEGORIACH
ODBIORCÓW

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Lubań
z siedzibąw Urzędzie Miasta Lubańprzy ul. 7 Dywizji 14, 59-800 Lubań, e-mail
BOI.UM@MIASTOLUBAN.Pl.
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta Lubań jest Pan Ryszard
Skowron, z którym można się skontaktować się za pomocą adresu
e-mail IDO@MIASTOLUABN.PL
Przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych jest niezbędne w celu:
prowadzenia systemu gospodarki odpadami komunalnymi polegającego na
odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Lubań
Podstawą przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest:
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
art. 6m ust. 1a i 1b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminie
W związku z przetwarzaniem Pani / Pana danych osobowych w celu wskazanym powyżej
Pani / Pana dane mogą być udostępnione:
podmiotom upoważnionym do odbioru Pani / Pana danych osobowych na podstawie
przepisów prawa lub podpisanych umów.

OKRES, PRZEZ KTÓRY Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
DANE OSOBOWE
BĘDĄPRZECHOWYWANE

wskazanego powyżej celu przetwarzania, a następnie archiwizowane zgodnie z
obowiązującym przepisami prawa.

INFORMACJE O

Posiada Pani / Pan prawo dostępu do przetwarzanych danych, prawo sprzeciwu lub
ograniczenia wobec przetwarzania danych osobowych.
Wszystkie wymienione prawa wymagają pisemnej formy.

PRZYSŁUGUJĄCYCH
PRAWACH

INFORMACJA O
PRAWIE WNIESIENIA
SKARGI
INFORMACJA O
WYMOGU PRAWNYM

Posiada Pani / Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani / Pan, że przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
W przypadku nie podania danych osobowych nie będą mogły zostać zrealizowane obowiązki
wynikające z podpisania Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Niedopełnienie obowiązku ustawowego może skutkować odpowiedzialnością karnoskarbową.

URZĄD MIASTA LUBAŃ UL. 7-mej DYWIZJI 14 59-800 LUBAŃ
OBJAŚNIENIA
DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI - nieruchomości w Lubaniu, na których
zamieszkują mieszkańcy
Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości w Lubaniu, na których zamieszkują
mieszkańcy, do których ma zastosowanie art. 6c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019r., poz. 2010 ze zm.).
Właścicielem nieruchomości w myśl ustawy jest także współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz
jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także
inne podmioty władające nieruchomością.
A. Organem właściwym, do którego należy złożyć deklarację jest Burmistrz Miasta Lubań. Formularz należy

złożyć w Urzędzie Miasta Lubań – Referacie ds. Opłat za Zagospodarowanie Odpadów przy
Dywizji 14 w Lubaniu.

ul. 7-mej

B. 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. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 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. 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.
C. Wyjaśnienie pojęć:
Właściciel nieruchomości – w myśl Kodeksu cywilnego i ustawy o księgach wieczystych i hipotece, czyli
właściciel nieruchomości wyodrębnionej prawnie i fizycznie, zwłaszcza poprzez urządzenie księgi wieczystej;
Współwłaściciel nieruchomości, w tym współużytkownik wieczysty nieruchomości, zgodnie
z definicją Kodeksu cywilnego i ustawy o księgach wieczystych i hipotece, gdy nieruchomość przysługuje
niepodzielnie dwóm lub więcej osobom prawnym lub fizycznym;
Zarządca – oznacza osobę prawną lub fizyczną powołaną do zarządzania nieruchomością, w tym zarządy
wspólnot mieszkaniowych, Administracja Mieszkań Komunalnych lub zarząd zasobów spółdzielczych;
Posiadacz – należy przez to rozumieć użytkownika, zastawnika, najemcę, dzierżawcę lokalu,
w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Z 2019 r., poz.1495 ze zm.);
Lokator – należy przez to rozumieć najemcę lokalu lub osobę używającą lokal na podstawie innego tytułu
prawnego niż prawo własności, zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1182 ze zm.) lub posiadający lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, w rozumieniu art. 9 ust. 4
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019r., poz. 1309).
W przypadku składania deklaracji przez pełnomocnika – należy dołączyć pełnomocnictwo na piśmie
i złożyć z deklaracją w oryginale lub w formie uwierzytelnionego odpisu wraz z uiszczoną opłatą skarbową
(17 zł).
D. Dane identyfikacyjne podmiotu składającego deklarację umożliwiającą weryfikację i kontakt
ze składającym. Należy wskazać adres zamieszkania zobowiązanego. Podany adres będzie służył do
doręczeń korespondencji.
E. Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację. Dopuszcza się złożenie odrębnych
deklaracji dla poszczególnych budynków lub ich części w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem
wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi, jeżeli poszczególne budynki lub ich części posiadają
przyporządkowane im oddzielne miejsca gromadzenia odpadów komunalnych.
F. poz. 27 - podać faktyczną ilość osób zamieszkującą daną nieruchomość, a nie ilość zameldowanych
osób.
Właściciele nieruchomości mają obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych zgodnie
z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Lubań.
W przypadku brak segregacji zostanie wystawiona decyzja za okres, za który nie dopełniono obowiązku
selektywnej zbiórki, orzekająca o czterokrotności wysokości zadeklarowanej opłaty.
Miesięczna wysokość opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi: 25,00 zł od
osoby
G. Dane dotyczące zwolnienia z części opłaty:
poz. 28 - przez kompostownik należy rozumieć specjalną skrzynię służącą do kompostowania bioodpadów;
nie jest kompostownikiem miejsce – pryzma na gruncie, na którym składowane są bioodpady.
Organ gminy lub Straż Miejska będą sprawdzały posiadanie zadeklarowanego kompostownika.
W przypadku braku kompostownika organ w drodze decyzji stwierdzi o utracie ulgi od pierwszego dnia
miesiąca, w którym stwierdzono ten fakt. Ponowne skorzystanie z ulgi może nastąpić nie wcześniej niż
upływie 6 miesięcy, w którym ww. decyzja stała się ostateczną.
Ulga z tytułu posiadania własnego kompostownika wynosi: 4,00 zł od osoby. Przyznawana
właścicielom nieruchomości jednorodzinnych.
poz. 29, poz.30 – Ulga dotyczy:
- rodzin wielodzietnej, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1907),
- osób, których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,

o której mowa w art. 8 ust. 1 lub ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2019 roku poz. 2473 ze zm.).
Ulga przyznawana zostaje w wysokości: 4 zł od osoby.

Warunki przyznania ulgi:
W przypadku wyboru zwolnienia wskazanego (poz. 29) należy do deklaracji przedłożyć kserokopię Karty
Dużej Rodziny zwolnienie zostaje przyznane na okres wskazany w załączonym dokumencie. Po upływie ww
okresu i braku kolejnego dokumentu poświadczającego nabycie nowego prawa do wypłaty świadczeń
pieniężnych, składający deklarację traci zwolnienie. Brak kserokopii dokumentu nie daje możliwości
przyznania ulgi.
W przypadku wyboru zwolnienia wskazanego w poz.30, należy do deklaracji przedłożyć kserokopie
dokumentów potwierdzających dochód np. w przypadku osób, które posiadają nawiązany stosunek pracy
zaświadczenie potwierdzające dochód za ostatni miesiąc, w przypadku emerytów i rencistów – kserokopię
odcinka otrzymania renty lub emerytura za miesiąc poprzedzający złożenie deklaracji, kserokopię PIT-u za
poprzedni rok lub kserokopii decyzji otrzymanej z miejskiej Ośrodka Pomocy Społecznej orzekającej
o wysokości dochodów. Brak dokumentów nie daje możliwości uzyskania ulgi.
H. Stawki opłat zgodnie z uchwałą Rady Miasta Lubań w sprawie metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie miasta Lubań.
Miesięczna stawka opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi zbierana w sposób
selektywny wynosi: 25,00 zł od osoby (pkt. 31).
Wysokość opłaty (pkt. 31) ustala się jako iloczyn wysokości opłaty miesięcznej tj. 25,00 zł i liczby
osób wskazanych w pkt. 27.
Wysokość ulgi w pkt. 33 deklaracji ustala się jako iloczyn ilości osób pkt. 27 i kwoty
w wysokości 4 zł.
Wysokość ulgi
w pkt. 34 deklaracji ustala się jako iloczyn liczby osób pkt. 27 i kwoty
w wysokości 4 zł.
Miesięczna całkowita opłata w pkt. 35 ustalana zostaje jako różnica pomiędzy opłatą wskazaną
w pkt. 32 a sumą kwot z pkt. 33 i pkt. 34.
G. poz. 34 – opłatę należy wpłacać bez wezwania na indywidualny numer rachunku bankowego do 15-tego
każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

W zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
gmina wyposaży nieruchomości w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych zgodnie
z Uchwałą Rady Miasta w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Lubań i zagospodarowania tych odpadów.

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DRUKOWANYMI LITERAMI
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
/2020r
Rady Miasta Lubań
z dnia 28 kwiecień 2020r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
- nieruchomości w Lubaniu, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne
Podstawa prawna:

ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2019, poz.2010 ze zm.)
właściciel nieruchomości niezamieszkanej na terenie miasta Lubań
Referat ds. Opłat za Zagospodarowanie Odpadów, Urząd Miasta Lubań,
ul. 7-mej Dywizji 14

Składający:
Miejsce składania:

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację:

BURMISTRZ MIASTA LUBAŃ
UL. 7-MEJ DYWIZJI 14
59-800 LUBAŃ
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
1. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□

pierwsza deklaracja

□

zmiana danych w deklaracji (data zaistnienia zmiany ……………..)

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
2. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□

□

□

Właściciel
Współwłaściciel
Zarządca
D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
D.1. Osoba fizyczna
3. Nazwisko
4. Imię/Imiona
5. Data urodzenia
7. Imię ojca

□

Posiadacz

□

Inny

6. PESEL
8. Imię matki

9. Numer telefonu

D.2. Pozostałe podmioty
10. Imię i nazwisko/ Pełna nazwa
11. NIP

12. REGON

D.3. Adres zamieszkania/ Adres siedziby
14. Kraj
15. Województwo

17. Gmina

18. Ulica

13. Numer telefonu
16. Powiat

19. Nr

domu
20. Nr lokalu

21. Miejscowość

22. Kod pocztowy

23. Poczta

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
24. Ulica

25.Nr domu/lokalu

26. Nr ewidencyjny nieruchomości w rejestrze
gruntów (konieczne w przypadku braku adresu)

Działka

Arkusz Mapy

Obręb

F. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPŁATY:
27. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji
znajdują się nieruchomości domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na
cele rekreacyjno-wypoczynkowe (zaznaczyć odpowiedni kwadrat):

□

□

tak/ ilość nieruchomości ……………………………… sztuk.

nie

28. Rodzaj nieruchomości lub zakres prowadzonej działalności:
…………………………………………………………………………………………………………………………….

na której znajduje się/pracuje (należy podać ilość):
1) pracowników

29.

osób

2) uczniów/dzieci w szkole, przedszkolu, żłobku

30.

osób

3) miejsc konsumpcyjnych w lokalu gastronomicznym/stołówce

31.

szt.

4) łóżek w szpitalu, domu opieki, hotelu, koszarach, pensjonacie itp.

32.

szt.

5) stanowisk handlowych na targowisku

33.

szt.

6) Rodzinne ogrody działkowe

33.

szt.

34. Ilość pojemników o objętości:
1)

110 litrów: ………… szt.

2)

120 litrów: …………..szt.

3)

240 litrów: …………..szt.

4)

1100 litrów: ………...szt.

35 Ilość worków o objętości:
1) 110 litrów………………… szt.
2) 120 litrów………………….szt.
G. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Stawka opłaty za pojemnik 110 l określona w uchwale Rady Miasta
Lubań w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie miasta Lubań

Stawka opłaty za worek określona w uchwale Rady Miasta Lubań w
sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz stawki opłaty na terenie miasta Lubań

Stawka opłaty za nieruchomość, na której domek letniskowy
lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjnowypoczynkowe określona w uchwale Rady Miasta Lubań w sprawie metody

36.

…………………zł
37.

…………………zł
38.

…………………zł

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
na terenie miasta Lubań

Wysokość miesięcznej opłaty (iloczyn liczby pojemników podanych
w części F poz. 34 oraz stawki opłaty wskazanej w części G poz. 36
powiększony o iloczyn liczby worków podanych w poz. 35 oraz stawki opłaty
wskazanej w poz. 37). W przypadku nieruchomości wykazanych w poz. 27
wysokość opłaty ustala się jako iloczyn liczby poz. 27 oraz stawki opłaty poz.
38.

39.

…………………zł

H. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARCAJĘ
Data
Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska)

POUCZENIE
W przypadku nie wpłacenia w określonych ustawowo terminach miesięcznej opłaty lub wpłacania jej
w niepełnej wysokości, 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. 2070 ze zm.).

I. ADNOTACJE ORGANU

KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 - o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. "RODO", Administrator Danych
informuje, że:

INFORMACJA O
ADMINISTRATORZE

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Lubań
z siedzibą w Urzędzie Miasta Lubań przy ul. 7 Dywizji 14, 59-800 Lubań, e-mail

BOI.UM@MIASTOLUBAN.Pl.

DANYCH

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta Lubań jest Pan Ryszard
Skowron, z którym można się skontaktować s ięza pomocą adresu
e-mail IDO@MIASTOLUABN.PL
Przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych jest niezbędne w celu:
prowadzenia systemu gospodarki odpadami komunalnymi polegającego na
DANYCH OSOBOWYCH
odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Lubań
PODSTAWA PRAWNA Podstawą przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest:
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
PRZETWARZANIA
DANYCH OSOBOWYCH art. 6m ust. 1a i 1b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminie
W związku z przetwarzaniem Pani / Pana danych osobowych w celu wskazanym powyżej
INFORMACJE O
ODBIORCACH DANYCH Pani / Pana dane mogą być udostępnione:
OSOBOWYCH LUB O podmiotom upoważnionym do odbioru Pani / Pana danych osobowych na podstawie
przepisów prawa lub podpisanych umów.
KATEGORIACH

DANE KONTAKTOWE
INSPEKTORA
OCHRONY DANYCH
CEL PRZETWARZANIA

ODBIORCÓW

OKRES, PRZEZ KTÓRY Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
DANE OSOBOWE BĘDĄ wskazanego powyżej celu przetwarzania,
obowiązującym przepisami prawa.
PRZECHOWYWANE

INFORMACJE O
PRZYSŁUGUJĄCYCH
PRAWACH

INFORMACJA O
PRAWIE WNIESIENIA
SKARGI

INFORMACJA O
WYMOGU PRAWNYM

a następnie archiwizowane zgodnie z

Posiada Pani / Pan prawo dostępu do przetwarzanych danych, prawo sprzeciwu lub
ograniczenia wobec przetwarzania danych osobowych.
Wszystkie wymienione prawa wymagają pisemnej formy.
Posiada Pani / Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani / Pan, że przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
W przypadku nie podania danych osobowych nie będą mogły zostać zrealizowane obowiązki
wynikające z podpisania Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Niedopełnienie obowiązku ustawowego może skutkować odpowiedzialnością karnoskarbową.

URZĄD MIASTA LUBAŃ UL. 7-mej DYWIZJI 14 59-800 LUBAŃ
OBJAŚNIENIA
DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI - nieruchomości w Lubaniu, na których
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości w Lubaniu, na których nie
zamieszkują mieszkańcy, a na których powstają odpady komunalne, do których ma
zastosowanie art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2019r., poz. 2010 ze zm.).
Właścicielem nieruchomości w myśl ustawy jest także współwłaściciel, użytkownik wieczysty
oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu,
a także inne podmioty władające nieruchomością.
A. Organem właściwym, do którego należy złożyć deklarację jest Burmistrz Miasta Lubań. Formularz
należy złożyć w Urzędzie Miasta Lubań – Referacie ds. Opłat za Zagospodarowanie Odpadów przy
ul. 7-mej Dywizji 14 w Lubaniu.
B. 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 powstania na danej
nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia
wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest
obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Zgodnie z art. 6o
cytowanej ustawy w razie nie złożenia 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.
C. Wyjaśnienie pojęć:

Właściciel nieruchomości – w myśl Kodeksu cywilnego i ustawy o księgach wieczystych i hipotece,
czyli właściciel nieruchomości wyodrębnionej prawnie i fizycznie, zwłaszcza poprzez urządzenie księgi
wieczystej;
Współwłaściciel nieruchomości, w tym współużytkownik wieczysty nieruchomości, zgodnie
z definicją Kodeksu cywilnego i ustawy o księgach wieczystych i hipotece, a nieruchomość
przysługuje niepodzielnie dwóm lub więcej osobom prawnym lub fizycznym;
Zarządca – oznacza osobę prawną lub fizyczną powołaną do zarządzania nieruchomością, w tym
zarządy wspólnot mieszkaniowych, Administracja Mieszkań Komunalnych lub zarząd zasobów
spółdzielczych;
Posiadacz – należy przez to rozumieć użytkownika, zastawnika, najemcę, dzierżawcę lokalu,
w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014r., poz. 121 ze zm.).
W przypadku składania deklaracji przez pełnomocnika – należy dołączyć pełnomocnictwo na piśmie
i złożyć z deklaracją w oryginale lub w formie uwierzytelnionego odpisu wraz z uiszczoną opłatą
skarbową (17 zł).
E. Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.
F. poz. 27 Należy wskazać ilość domków letniskowych lub ilość innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Opłatę ustala się jako iloczyn liczby domów i
stawki ryczałtowej w wysokości: 181,00 zł. Należną opłatę dokonuje się z góry za rok bez względu na
długość okresu korzystania z nieruchomości.
poz. 28 Należy podać profil działalności lub rodzaj nieruchomości – informacja niezbędna do
określenia danych w poz. 29-33.
poz. 29 – podać średnią ilość pracowników w zaokrągleniu do pełnego etatu.
poz. 30 – podać średnią ilość za rok poprzedni.
poz. 31, 32 – podać bieżącą ilość.
poz. 33 – podać ilość wszystkich stanowisk handlowych możliwych do wynajęcia.
poz. 34 - ilość pojemników stanowi wynik iloczynu podanej wartości z wybranej pozycji 29 – 33
i wskaźnika z poniższej tabeli. Następnie wynik ten należy podzielić przez 110l i zaokrąglić
odpowiednio do najbliższej wartości całkowitej, przy czym nie może być to mniej niż jeden pojemnik
110l: Ilość pojemników uwzględnia liczbę odbiorów poszczególnych pojemników. Istnieje możliwość
złożenia deklaracji na większą ilość pojemników niż wynika z wyliczenia.
Poz. 35 podać ilość worków, przy czym jeden komplet należy zamówić dla ilości pojemników
wyliczonych w poz. o każdych 110 litrów/120 litrów odpadów wyliczonych w poz. 34 (w przypadku 1
kompletu worków należy rozumieć jako 3 sztuki przeznaczone dla segregacji papier, szkło, plastik)
Rodzaj nieruchomości lub rodzaj działalności
budynki użyteczności publicznej oraz wszelkiego rodzaju biura oraz ośrodki
kultury, sportu i rekreacji, zajezdnie, bazy służb komunalnych, ujęcia wody,
stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, ciepłownie, stacje kolejowe,
bazy postojowe i obsługowe kolei, dworce autobusowe, posterunki straży
gminnych, policji i innych służb, strażnice straży pożarnych, straży granicznych,
zakłady karne, areszty śledcze, parkingi strzeżone, bazy obsługi technicznej
dróg, zakłady rzemieślnicze, produkcyjne, magazyny, hurtownie, place budowy,
placówki handlowe, gastronomiczne i inne obiekty usługowe
szkoły, żłobki, przedszkola wszelkiego typu

lokale gastronomiczne i stołówki, w tym ogródki zlokalizowane na zewnątrz
lokalu

domy opieki, hotele, koszary,
agroturystyczne, szpitale, itp.

pensjonaty,

schroniska,

targowiska

gospodarstwa

Wskaźnik
10 l/pracownika
zatrudnionego na
terenie Lubania

3 l na każde
dziecko, ucznia,
studenta oraz 10 l
na każdego
pracownika
10 l na jedno
miejsce
konsumpcyjne
i
10 l na każdego
pracownika
15 l na jedno łóżko
oraz 10 l na
każdego
pracownika
20 l na każde
stanowisko
handlowe

Ogrody działkowe
5 l/działkę
Na każdej nieruchomości niezamieszkanej, na której powstają odpady komunalne, powinien
znajdować się minimum jeden pojemnik o pojemności 110 l.
G. poz.36 – należy wpisać określoną stawkę opłaty:
dla pojemnika o pojemności 110 litrów – 5,80 zł,
dla pojemnika o pojemności 120 litrów – 6,30 zł,

dla pojemnika o pojemności 240 lirów – 12,60 zł,
dla pojemnika o pojemności 110 litrów – 58,20 zł.
poz. 37 – stawka za worek wynosi:
dla pojemności 110 litrów - 16,60 zł /sztuka.
dla pojemności 120 litrów – 18,10 zł./sztuka.
Poz.38 - roczna ryczałtowa stawka od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub
inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowa, wynosi: 181,00 zł.
poz.39 – wyliczoną opłatę należy wpłacać bez wezwania na indywidualny numer rachunku
bankowego do 15-tego każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
W zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, gmina wyposaży nieruchomości w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów
komunalnych zgodnie z Uchwałą Rady Miasta w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Lubań
i zagospodarowania tych odpadów.

