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D-O                                                                                                                                                    Załącznik 1 do Uchwały Nr XVI/145/2020 
                                                                                                                                                                                 Rady Gminy Łabunie z dnia 18 listopada 2020 r. 

                                                                                                                                                                                   

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI             
KOMUNALNYMI 

Podstawa prawna:           Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439) 
Składający                       Formularz przeznaczony jest dla osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych będących właścicielami   
                                         nieruchomości , a także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych  i osób posiadaj ących      
                                         nieruchomości w zarządzie  lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością. 
Miejsce składania:          Urząd Gminy Łabunie   ul. Zamojska 50, 22-437 Łabunie                                                       

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 
3. Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację: 

               Wójt Gminy Łabunie, Łabunie  ul. Zamojska 50, 22-437 Łabunie 
 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
4. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
        1. pierwsza deklaracja¹ – powstanie obowiązku od (data  ……..…….. - …………… - ……………)  
 
          2. nowa deklaracja² - zmiana danych  od  (data ……..…….. - …………… - ……………)  
        
          3. korekta deklaracji³ - zmiana danych od (data ……..…….. - …………… - ……………) 

 

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
5. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
   1.właściciel   2. użytkownik   3. posiadacz     
           
    4. współwłaściciel   5. współużytkownik   6.współposiadacz   7.  inny podmiot władający nieruchomością       

 

D. DANE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
     * - dotyczy podmiotu niebędącego osobą fizyczną              **- dotyczy podmiotu będącego osobą fizyczną 
D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 

6. Rodzaj właściciela nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
   1. osoba fizyczna                  2. osoba prawna                  3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 
 
7. Nazwa pełna*/Nazwisko** 
 
 
8. Nazwa skrócona*/Pierwsze imię, drugie imię** 
 
 
9. Identyfikator REGON (jeżeli obowiązuje składającego 
deklarację) 
 

10. Numer PESEL ** 
 
 

 

D.2. ADRES SIEDZIBY*/ADRES ZAMIESZKANIA** 
11. Kraj 
 

12. Województwo 
 
 

13. Powiat 

14. Gmina 15. Ulica 
 

16. Nr domu 17. Nr lokalu 
 
 

18. Miejscowość 
 

19. Kod pocztowy 
 

20. Poczta 

21. Nr tel. komórkowego lub nr tel. domowego 22. Adres e-mail 

 

E. DANE NIERUCHOMOŚCI – na której powstają odpady komunalne 
23. Położenie nieruchomości (adres) 
 
 

 

1. Numer rejestrowy dokumentu 
  

2. Data wpływu deklaracji 
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F. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE OPŁAT  
 
24. Oświadczam, że na terenie nieruchomości, określonej w części E deklaracji  zamieszkuje   -   …………..……… osób. 
                                                                                                                                                                                         (podać ilość mieszkańców)    

 

H. ŁĄCZNA KWOTA OPŁATY (oblicza i wpisuje właściciel nieruchomości) 
Kwota opłaty miesięcznej – ustalona wg wzoru liczba mieszkańców                                          
z poz. 24 x miesięczna stawka określona w Uchwale Rady Gminy Łabunie. 
 

 
 
25. ……………….………………… zł. 

Wysokość opłaty kwartalnej (opłatę miesięczną z pozycji 25 należy pomnożyć przez 3 
miesiące) 
 

 
26. …………………………………. zł. 
 

 

I. PODPIS WŁAŚCICIELA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ WŁAŚCICIELA 
27. Imię 28. Nazwisko 

 
 
 

29. Data wypełnienia deklaracji (dzień-miesiąc-rok) 
 
…………………-…………………-……………………….. 

30. Podpis (pieczęć) właściciela lub osoby władającej    
      nieruchomością/osoby reprezentującej 
 
 

 

J. ADNOTACJE ORGANU 
31. Uwagi organu 
 
 

32. Data wypełnienia deklaracji  (dzień-miesiąc-rok) 
 
 

33. Podpis przyjmującego formularz 

POUCZENIE 
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 2020r. poz. 1427 z późn. zm.). 
 

Objaśnienia: 
¹Pierwsza deklaracja – należy zaznaczyć znakiem X, jeżeli właściciel nieruchomości nie składał poprzednio deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. Pierwszą deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomo ści pierwszego mieszkańca wraz           
z podaniem daty zamieszkania pierwszego mieszkańca. 
² Nowa deklaracja –  należy zaznaczyć znakiem X, jeżeli poprzednio była już złożona deklaracja i wystąpiła zmiana danych wpływających na wysokość opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nowa deklaracje nale ży złożyć do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.  
³ Korekta deklaracji – należy zaznaczyć znakiem X, jeżeli w poprzednio złożonej deklaracji występują błędy (np. oczywista pomyłka, błąd rachunkowy). 
Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna uchwała Rady Gminy Łabunie  w sprawie wyboru metody ustalenia 
opłaty za  gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. 
W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych            
w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta okre śla, w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę 
dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody. 
 
Informacja o ochronie danych osobowych - dla osób fizycznych 
 Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  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 (Dz. Urz. 
UE L 119, s. 1) - RODO - informuję Pana/Panią, że 
1) administratorem Pana/Pani danych osobowych, podawanych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami jest Wójt Gminy Łabunie z 
siedzibą w Łabuniach przy ul. Zamojskiej nr 50 tel. 84 6 113019, adres email: uglabunie@labunie.com.pl;  
2) w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych  poprzez 
a.sokolowski@labunie.com.pl  
3) dane osobowe podawane w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przetwarzane s ą w celu dokonania wymiaru i poboru 
obowiązkowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - na podstawie przepisów ustawy z dnia z dnia 13 wrze śnia 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439) i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1427 z późn. zm.); 
4) dane osobowe podane w deklaracji będą przechowywane przez administratora danych przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w  pkt 3 
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym archiwalnych;  
5) przysługuje Panu/Pani prawo żądania od administratora: 
a) dostępu do danych osobowych dotyczących jej osoby i innych osób wykazanych w deklaracji,  
b) sprostowania danych, 
c) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,  
e) przenoszenia danych; 
6) przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urz ędu Ochrony Danych Osobowych) na niezgodne z prawem przetwarzanie 
danych osobowych; 
7) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem załatwienia sprawy, o której mowa w punkcie 4, a osoba, której dane dotycz ą, jest 
zobowiązana do ich podania - niepodanie danych skutkuje niewypełnieniem obowiązku wynikającego z art. 6m ust. 1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach.   
 

 


