
 
 
 
 
 
 
 
Data wpływu deklaracji 

Załącznik do Uchwały Nr XVII/150/2020 
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawski 

z dnia 7 sierpnia 2020 roku 

 
Numer deklaracji 

 

 
 

DEKLARACJA 
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI, SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI 
ZAMIESZKAŁYCH POŁOŻONYCH NA OBSZARZE GMINY LUBIEŃ 

KUJAWSKI 
 

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI CZYTELNIE, KOMPUTEROWO LUB 
RĘCZNIE DRUKOWANYMI LITERAMI 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) 

Składający: Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, zlokalizowanej na terenie 
Gminy Lubień Kujawski. Przez właścicieli nieruchomości rozumie się także 
współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby 
posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu a także inne podmioty 
władające nieruchomością. 

W przypadku współwłaścicieli deklarację wypełnia tylko jeden z właścicieli. 

Termin składania: 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub 
powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, do 10 dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą 
ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub w 
związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia zdarzenia. 

Miejsce składania: Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim, ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień 
Kujawski 

Organ właściwy do złożenia 
deklaracji: 

Burmistrz Lubienia Kujawskiego 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat oraz wpisać datę) 

□ 
Pierwsza deklaracja 

□ 
Korekta wcześniej złożonej 

deklaracji  
 

□ 
Nowa deklaracja - 

zmiana danych zawartych w 
deklaracji 

 
data powstania złożenia obowiązku deklaracji ………………… 

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  
*dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi 

**dotyczy właścicieli nieruchomości niebędących osobami fizycznymi 

4. □ Właściciel                                  5. □ Współwłaściciel                           6. □ Użytkownik wieczysty 

7. □ Najemca, dzierżawca           8. □ Inny podmiot władający nieruchomością (jaki?) …………………… 

9. Nazwisko i imię* / pełna nazwa** 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

10. Telefon kontaktowy:1 

 
………………………………………………………………………………………………………… 
11. Numer PESEL* 
 
 

12. Identyfikator 
REGON** 
 

13. Numer NIP** 



14. Imię ojca 
 
 

15. Imię matki 

C. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY 
16. Kraj 
 
 

17. Województwo 18. Powiat 

19. Gmina 
 
 

20. Ulica 21. Nr domu 22. Nr lokalu 

23. Miejscowość 
 
 

24. Kod pocztowy 25. Poczta 

D. ADRES DO KORESPONDENCJI (wpisać, jeśli jest inny niż w części C) 
26. Kraj 
 
 

27. Województwo 28. Powiat 

29. Gmina 
 
 

30. Ulica 31. Nr domu 32. Nr lokalu 

33. Miejscowość 
 
 

34. Kod pocztowy 35. Poczta 

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
36. Miejscowość 
 
 

37. Ulica 38. Nr domu 39. Nr lokalu 

Rodzaj nieruchomości 
40. □ Zabudowa jednorodzinna 

41. □ Zabudowa wielorodzinna 
F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
Liczba osób zamieszkujących nieruchomość: 
 
 
 

42. (należy podać liczbę mieszkańców) 

Wysokość stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami2) 

 

 

43. (stawka opłaty) 

Wysokość opłaty miesięcznej (należy podać kwotę 
w PLN) (iloczyn pocz. 42 x poz. 43) 
 
 

44. 

G. INFORMACJA O POSIADANIU PRZYDOMOWEGO KOMPOSTOWNIKA 
45. Czy na terenie nieruchomości będą kompostowane bioodpady stanowiące odpady komunalne w 
przydomowych kompostownikach? 

□ TAK □ NIE 

H. WYLICZENIE MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI 

Opłata miesięczna (wpisać kwotę podaną 
w poz. 44) 
 

46. 

Wysokość zwolnienia z opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
wynikająca z Uchwały Rady Miejskiej w 
Lubieniu Kujawskim (iloczyn ilości osób 
zamieszkujących x wysokość zwolnienia) 

47. 

 

Wysokość miesięcznej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnych 
po zastosowaniu zwolnień (różnica kwoty 
z pozycji 46 i kwoty z pozycji 47) 

48. 

Słownie złotych 49. 
 
 
 



L. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
Na podstawie art. 13 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 (ogóle rozporządzenie o ochronie 
danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informuję, że: 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Lubienia Kujawskiego z siedzibą 

w Lubieniu Kujawskim, 87-840 Lubień Kujawski, ul. Wojska Polskiego 29, tel. Kontaktowy: 54 284 43 
20). 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem 
Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: admin@lubienkujawski.pl. lub pisemnie na adres 
siedziby Administratora wskazany powyżej. 

3. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja zadań w zakresie organizacji 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010). 

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. Decyzje dotyczące Państwa danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą 
podlegać profilowaniu. 

6. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust 1 lit. c) ww. Rozporządzenia. 
7. Odbiorcami Państwa danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane 

osobowe w imieniu Administratora/ 
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 
 dostępu do treści swoich danych osobowych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania, a także – w przypadku przewidzianym – prawo do usunięcia danych i 
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych; 

wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się 
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, 
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
J. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/OSOBY 
REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

51. Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

 
 
…………………………………………..                                                               …………..…………………………… 

              (miejscowość i data)      (czytelny podpis składającego deklarację) 
 

K. ADNOTACJE URZĘDOWE 

 

 

 

 

L. POUCZENIE 

 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 2018 r. poz. 1314 z późn. zm.). 

 Osoba podająca nieprawdziwe dane może ponosić odpowiedzialność karną na podstawie odrębnych przepisów. 

 Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Lubienia Kujawskiego 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 do Burmistrza Lubienia Kujawskiego 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 zaprzestania zamieszkiwania mieszkańców na danej nieruchomości (np. na skutek czasowego 
opuszczenia mieszkańców na okres dłuższy niż 1 pełen miesiąc kalendarzowy) właściciel nieruchomości winien 
złożyć nową deklarację, w celu zgłoszenia ustania obowiązku uiszczania opłaty, wpisując jednocześnie w części F 
niniejszej deklaracji stosowne uzasadnienie (oraz w należy wpisać wartość „0”). 

 Właściciel nieruchomości może złożyć korektę deklaracji służącą poprawieniu (skorygowaniu) danych 
zamieszczonych w pierwotnej deklaracji, jako podanych niezgodnie ze stanem faktycznym, błędnych, omyłkowych 
itp. Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania za okres wsteczny, 
z wyjątkiem sytuacji dotyczącej śmierci mieszkańca. W przypadku śmierci mieszkańca złożenie nowej deklaracji jest 
możliwe w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia. 

 Deklarację należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 



Lubień Kujawski, przesłać drogą pocztową na wskazany wyżej adres lub drogą elektroniczną. Określa się 
następujące warunku i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej: 

1) deklaracje przesłane są z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, zwanej 
dalej ePUAP lub na skrzynkę e-mail sekretariat@lubienkujawski.pl; 

2) deklaracje opatrywane są bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym, lub podpisem potwierdzonym 
profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów o informatyzacji. 

 Zgodnie z art. 6o ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w razie niezłożenia 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do 
danych zawartych w deklaracji, Burmistrz Lubienia Kujawskiego określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za 
zagospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę 
gminy metody, a w przypadku ich braku - uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, na których nie 
zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym 
charakterze. 

Ł. OBJAŚNIENIA 
1) Pole nieobowiązkowe. 
2) Wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa odrębna uchwała Rady Miejskiej w 

Lubieniu Kujawskim. 
3) Stawka zgodna z Uchwałą Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim. 
 


