
 
 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH  

 
 

Podstawa prawna:  
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) 

Składający:       Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek   

organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowników, a także innych podmiotów 

władających nieruchomością (zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt. 4 ww. ustawy) 

 
A. ADRESAT I MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 

 

 

A.1 Organ właściwy do złożenia deklaracji 
 

 

Burmistrz Łobza 
 

 

A.2 Miejsce składania 
 

ul. Niepodległości 13, 73 – 150 Łobez 

B. OBOWIĄZEK  ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
  

Zaznaczyć  „x” właściwe pole i wpisać datę powstania 
obowiązku: 
 
            pierwsza deklaracja       …………………………..…. 
                                                                       (dzień – miesiąc – rok) 

  
            korekta deklaracji           …………………………..………. 
                                                                       (dzień – miesiąc – rok) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
 

 

 C.1 DANE IDENTYFIKACYJNE  
 

 Nazwisko/ Nazwa właściciela  

 

Imię 

 

 

   PESEL1                                                     NIP 2                                                      REGON 3 

     

 

 

Nr telefonu do kontaktu  Adres poczty elektronicznej 

 Podmiot składający (zaznaczyć „X” właściwe pole) 
 

         osoba fizyczna                           osoba prawna        

 

 jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 

 Składający (zaznaczyć „x ”właściwe pole) 

              

              właściciel             
 
           zarządca nieruchomości    

     
 

współwłaściciel 
 
dzierżawca                     

 
 

użytkownik wieczysty  
 
 najemca 

 
 

posiadacz 
 
 
 

 

 



 

C.2 ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY 
 

Kraj 
 
 

Województwo Powiat 

Gmina 
 
 

Ulica 
 
 

Numer domu/Numer lokalu 

Miejscowość 
 
 

Kod pocztowy Poczta 

 

C.3 ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnić, jeżeli inny niż wskazany powyżej) 
 

Kraj 
 
 

Województwo 
 
 

Powiat 
 
 

Gmina 
 
 

Ulica 
 
 

Numer domu/Numer lokalu 
 
 

Miejscowość 
 
 

Kod pocztowy 
 
 

Poczta 
 
 

 

D. OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

Gmina 

 Łobez 

 Ulica/ Miejscowość: 

       D.1……………………… 

       D.2……………………… 

       D.3……………………… 

 

Nr Ewid. Nieruchomości 

………………. 

………………. 

………………. 

 

Nr Budynku 

………………. 

………..……… 

………………. 

 

Nr Klatki 

………………. 

………..……… 

………………. 

 

Nr Lokalu/ Lokali 

………………. 

………..……… 

………………. 

 

Kod pocztowy: 73-150  

 

 Poczta: Łobez 

 

E. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI    
ZAMIESZKAŁYCH 

 

 
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D.1 niniejszej deklaracji zamieszkuje:……………..osób. 

 
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D.2 niniejszej deklaracji zamieszkuje: ……………. osób 
 
 

 
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D.3 niniejszej deklaracji zamieszkuje: ……………..osób. 
 

 
Dane do wyliczenia miesięcznej opłaty: 

 
 
…………………………………. x ……………………….. = ……………………………………………………. 
     (liczba mieszkańców)                           (stawka opłaty)                     (iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłat) 
 
 



 

 

F. WYLICZENIE WYSOKOŚCI CZĘŚCIOWEGO ZWOLNIENIA ZA GROMADZENIE ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH 
W PRZYDOMOWYM KOMPOSTOWNIKU DLA NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH BUDYNKIEM MIESZKALMYM 
JEDNORODZINNYM 

 
Oświadczam, że wszystkie bioodpady powstające na terenie nieruchomości wskazanej w części D deklaracji są 
zagospodarowywane na terenie nieruchomości w kompostowniku przydomowym. 
                                                              
                                                            TAK                                                      NIE 
 
Obliczenie kwoty częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady 
stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym 
 
 
……………………………    x        ……………………………………………. =  …………………………………………………. 
     (liczba mieszkańców)                      (stawka częściowego zwolnienia z opłaty)     ( wysokość miesięcznej kwoty zwolnienia z opłaty) 
 

 
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych w PLN  
 

 

 

 

G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
 

 Imię i nazwisko/ nazwa podmiotu 
 
 

Data wypełnienia deklaracji (dzień-miesiąc-rok) 
 
 
 

Podpis (pieczęć) składającego deklarację 
 
 

 

H. ADNOTACJE PRZYJMUJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 Uwagi Przyjmującego Deklarację 
 

Data (dzień/miesiąc/rok) Podpis przyjmującego formularz 
 
 

 
POUCZENIE: 

1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 

czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427 z późn. zm.). 

2. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są obowiązani złożyć do wójta, burmistrza lub 

prezydenta miasta właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Pierwszą deklarację o wysokości opłaty 

składa się w terminie 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca na danej nieruchomości.  

3. 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 nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

nastąpiła zmiana.  

4. 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. 



5. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Łobzie w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, opłatę należy uiszczać na indywidualny rachunek bankowy lub gotówką kasie Urzędu Miejskiego 

w Łobzie. 

6. W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wójt, burmistrz lub prezydent miasta 

zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn 

nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do 

złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu. 

7. Składający deklarację zobowiązany jest dołączyć pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości 

przez pełnomocnika 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

dot. deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 

Administratorem Pani/Pana/Państwa/dziecka danych osobowych jest: 

Burmistrz Łobza z siedzibą: ul. Niepodległości 13, 73-150 Łobez. Z administratorem danych można się skontaktować 

poprzez adres e-mail: lobez@lobez.pl lub telefonicznie pod numerem 91 39 740 01/02 lub pisemnie na adres siedziby 

administratora. 

Inspektor ochrony danych. 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani/Pan* skontaktować poprzez email: 

iod@lobez.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować, 

w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

Cele i podstawy przetwarzania. 

Podane przez Panią/Pana* dane osobowe będą przetwarzane w celu:  

Przyjmowania deklaracji dotyczącej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie:   

art. 6 ust 1 lit. C RODO w związku z : 

1. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. 

zm.), 

2. ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym  w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427 

z późn. zm.), 

3. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). 

Odbiorcy danych osobowych. 

 Odbiorcami danych osobowych będą organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające 

na zlecenie organów władzy publicznej uprawnione do sprawowania kontroli i nadzoru nad prawidłowością funkcjonowania 

Urzędu Miejskiego w Łobzie, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 

Odbiorcami danych mogą być również podmioty przetwarzające dane osobowe, które na podstawie stosownych umów 

zgodnych z art. 28 RODO przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora danych. 

 

Okres przechowywania danych. 

Pani/Pana* dane będą przechowywane zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. 

w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt. oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 

działania archiwów zakładowych. 

Sposób przetwarzania danych osobowych 

Pani/Pana* dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie zostaną poddane profilowaniu.  

Prawa osób, których dane dotyczą. 

Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu*: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 

mailto:iod@lobez.pl


c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się 

z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej, 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 

e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa. 

Informacja o wymogu podania danych.  

Podanie przez Państwa danych jest wymogiem ustawowym 

 
 

OBJAŚNIENIA: 

1. Wypełniając deklarację część C należy pamiętać o prawidłowym wskazaniu identyfikatora: 

1)  PESEL - informacji nie wypełnia się w przypadku składającego deklarację, niebędącego sobą fizyczną, 

   2) NIP - informacji nie wypełnia się w przypadku składającego deklarację, niebędącego sobą prawną lub jednostką      

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, 

3) REGON - informacji nie wypełnia się w przypadku składającego deklarację, niebędącego sobą prawną lub jednostką 

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. 

2.  W części D OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTJĄ ODPADY KOMUNALNE:  

a) w przypadku budynków jednorodzinnych należy wypełnić pozycje: 

- Ulica/ Miejscowość, Nr Budynku, 

b) w przypadku budynków wielorodzinnych należy wypełnić pozycje: 

           - Ulica/ Miejscowość, Nr Budynku, 

-  pozycje (Nr Klatki, Nr Lokalu/ Lokali) należy wypełnić w przypadku, gdy złożenie deklaracji dot. budynków   

wielolokalowych  z podziałem na klatki/ lokale. 

- pozycje Nr Ewidencyjny Nieruchomości należy wypełnić w przypadku nieruchomości zabudowanej 

budynkami wielolokalowymi. 

 

 

 


