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Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVI/140/2020 Rady Gminy Liniewo z dnia 12 marca 2020 r.
POLA JASNE NALEŻY WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

PESEL/REGON
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH
PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z poźn.
zm).

SKŁADAJĄCY:

Właściciel nieruchomości zamieszkałej w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.1

TERMIN SKŁADANIA:

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.

MIEJSCE SKŁADANIA:

Urząd Gminy w Liniewie, ul. Dworcowa 3, 83-420 Liniewo

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJMOWANIA DEKLARACJI
Wójt Gminy Liniewo, ul. Dworcowa 3, 83-420 Liniewo

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):
□ Pierwsza deklaracja – miesiąc/rok powstania obowiązku opłaty: ….........../.................
□ Zmiana danych zawartych w deklaracji lub jej aktualizacja – miesiąc/rok zaistnienia zmian: …............/.................
□ Korekta deklaracji (błędnie złożonej) – z dnia …....../.........../............ - dzień/miesiąc/rok
□ Wygaśnięcie obowiązku – miesiąc/rok wygaśnięcia obowiązku opłaty: …………../……………

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
□ Właściciel nieruchomości

□ Użytkownik wieczysty

□ Najemca lub dzierżawca

□ Współwłaściciel nieruchomości

□ Zarządca nieruchomości wspólnej

□ Inny ……………………………………………..

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
D1. CHARAKTER SKŁADAJĄCEGO (zaznaczyć właściwy kwadrat)
□ Osoba fizyczna

□ osoba prawna

□ jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

D2. PEŁNA NAZWA PODMIOTU (imię i nazwisko lub nazwa podmiotu)

D3. ADRES SIEDZIBY/ADRES ZAMIESZKANIA
KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

NUMER TELEFONU

ADRES E-MAIL

NR LOKALU

1 Właściciel nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w

zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. W zabudowie wielorodzinnej deklarację składa zarządca lub inny podmiot władający
nieruchomością.

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE2
MIEJSCOWOŚĆ

ULICA

NR DOMU

KOD POCZTOWY

POCZTA

NR DZIAŁKI

NR LOKALU

F. SPOSÓB ZBIERANIA ODPADÓW (zaznaczyć właściwy kwadrat):
SELEKTYWNY

□ TAK

POSIADAM PRZYDOMOWY KOMPOSTOWNIK I BĘDĘ W NIM KOMPOSTOWAĆ BIOODPADY STANOWIĄCE
ODPADY KOMUNALNE CO UPRAWNIA MNIE DO ZASTOSOWANIA STAWKI OPŁATY OBNIŻONEJ 3

□ TAK
□ NIE

G. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
OGÓŁEM LICZBA OSÓB
ZAMIESZKUJĄCYCH
NIERUCHOMOŚĆ
na terenie, której składana
jest deklaracja

ILOŚĆ
NIERUCHOMOŚCI
dla których składana jest
deklaracja

STAWKA OPŁATY4
dla nieruchomości dla
której składana jest
deklaracja

WYSOKOŚĆ OPŁATY
Iloczyn II i III

I

II

III

IV

MIESIĘCZNY WYMIAR OPŁAT

zł/miesiąc

POUCZENIE
W przypadku niewpłacenia w określonych w uchwale Rady Gminy Liniewo terminach wymiaru opłat z poz. G lub
wpłacenia 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. 1438
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 Wójta Gminy Liniewo 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.
W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację, o której mowa w art. 6m ust. 1b pkt. 7 ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nie posiada kompostownika przydomowego lub nie kompostuje
bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub uniemożliwia wójtowi, burmistrzowi
lub prezydentowi miasta, lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności
informacji, o której mowa w art. 6m ust. 1b pkt. 7, ze stanem faktycznym – wójt, burmistrz lub prezydent miasta stwierdza,
w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia, o którym mowa w ust. 4a tejże ustawy. Utrata prawa do zwolnienia, o którym mowa
w ust. 4a, następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek. Ponowne
skorzystanie ze zwolnienia, o którym mowa w art.4a, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym
decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna, i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
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 dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody,
a w przypadku ich braku – uzasadnione szacunki.

H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/ OSOBY REPREZENTUJĄCEJ
SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
MIEJSCOWOŚĆ I DATA

2
3
4

CZYTELNY PODPIS

Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.
Nie dotyczy zabudowy wielorodzinnej
Stawki opłat określone zostały w Uchwale Rady Gminy Liniewo w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi i stawki tej opłaty

I. ADNOTACJE ORGANU

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 206/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych i 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 119, s.1 Wójt Gminy
Liniewo informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Liniewo, Dworcowa 3, 83-420 Liniewo, tel. 58 687 85 20
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod
adresem e-mail: iod@liniewo.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających
z przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ora przepisów
wykonawczych do ww. aktów prawnych.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów
przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
6. Odbiorcą Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także –
w przypadkach przewidzianych prawem – 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.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się
opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych.

