
 

           Załącznik  do Uchwały nr XIII/98/2019 

           Rady Miejskiej w Lipnie 

           z dnia 5 grudnia 2019 r. 

 

 

 
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA LIPNA 
 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010, 2020) 
Składający: Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu  czystości  
 i porządku  w  gminach. 
Termin składania: w ciągu 14 dni od dnia  zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub  do 10 dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych  będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

A. ORGAN I MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 

 BURMISTRZ  MIASTA  LIPNA, PL. DEKERTA 8, 87 – 600 LIPNO 

B. TYTUŁ PRAWNY, RODZAJ WŁADANIA (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 □ właściciel □ współwłaściciel □ użytkownik wieczysty 

□ jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu 

□ inny podmiot władający nieruchomością  

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

C.1  SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 □ osoba fizyczna             □ osoba prawna               □ jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 

 

 
 

C.2 DANE IDENTYFIKACYJNE 

 Nazwisko / Nazwa pełna 

 Pierwsze imię, drugie imię 

 Identyfikator PESEL (osoby fizyczne) NIP (osoby prawne, jednostki organizacyjne) 
 

 Adres e-mail (nieobowiązkowo) Numer telefonu kontaktowego (nieobowiązkowo) 

C.3 ADRES KORESPONDENCYJNY 

 Kraj Województwo Powiat 

 Gmina Ulica Numer domu Numer lokalu 

 Miejscowość Kod pocztowy Poczta 

D. ADRES  NIERUCHOMOŚCI  NA KTÓREJ POWSTAJĄ  ODPADY  KOMUNALNE 

 Ulica 

 Numer domu Numer lokalu Kod pocztowy Numer działki 
 (w przypadku braku dokładnego adresu) 

  
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w punkcie D.1 niniejszej deklaracji zamieszkuje …….. osób (należy podać liczbę 
mieszkańców). 



 

 

 
 

E. OKOLICZNOŚCI  POWODUJĄCE  KONIECZNOŚĆ  ZŁOŻENIA  DEKLARACJI  (zaznaczyć właściwe pole) 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwe):  


pierwsza deklaracja (data  powstania obowiązku: ............................)

nowa deklaracja\zmiana danych zawartych (data zaistnienia zmian: ………………) 

korekta deklaracji (data zaistnienia zmian: ………………) 

 

 

 

 
F. ZAŁĄCZNIKI 
(zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 

Jeżeli liczba osób zameldowanych jest różna od liczby osób zdeklarowanych w niniejszej deklaracji wymagane jest np.: 

potwierdzenie zamieszkania w innej gminie lub kraju 

potwierdzenie wykonywania pracy lub podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania 

dokument potwierdzony przez dany Urząd, że opłaty za wywóz odpadów komunalnych dokonywane są na terenie innej gminy 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G. INFORMACJE O SPOSOBIE POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Oświadczam, że odpady komunalne biodegradowalne pochodzące z gospodarstwa domowego (np. resztki jedzenia, obierki warzyw i owoców, trawa) 
są kompostowane na terenie nieruchomości wskazanej w niniejszej deklaracji (zaznaczyć właściwe): 

 tak        nie                                                     Jeśli zaznaczono „tak”, proszę podać objętość kompostownika: …...… m
3
/rok 

H. WYLICZONA OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Liczba mieszkańców  
 

 
x 

Stawka opłaty określona 
w uchwale Rady Gminy 

Miejskiej 
 
 

 
= 

Iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty 
(wysokość opłaty miesięcznej  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi) 
 
 
 

zł    

I. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ. 
Podane dane są zgodne ze stanem faktycznym.     
 
…………………………………………………                                                                               ………………………………………………….. 
            (miejscowość i data)                                                                                                                            (czytelny podpis) 
J. ADNOTACJE URZĘDOWE. 
 
 
 
 



 

 

POUCZENIE 
    W przypadku nie wpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty opłaty z poz. 24 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja 
stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w 
administracji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1438 z późn. zm.). Dane zawarte w deklaracji (w szczególności ilość osób zamieszkujących nieruchomości na której 
powstają odpady komunalne) będą weryfikowane. 
    Zgodnie z art.6m ustawy z 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. Na podstawie art. 6m ust. 4 i 5 Ustawy 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. 
    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.  
    Zgodnie z art. 10 ust. 2b Ustawy - Kto wbrew obowiązkowi nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
podlega karze grzywny. 
   Wyliczoną opłatę wnosi się zgodnie z uchwałą Rady Gminy Miasta Lipna w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Burmistrz Miasta Lipna zawiadomi 
właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie stawki przyjętej przez Radę Gminy 
Miasta Lipna. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest zobowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę podaną w zawiadomieniu, 
które stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. 
 
 
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Lipnie, Pl. Dekerta 8, 87-600 Lipno jest Gmina Miasta Lipna reprezento-
wana przez Burmistrza Miasta Lipno. 
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu, a także przysługu-
jących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie w Lipnie za pomocą adresu: 
rodo@umlipno.pl 
3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na 
podstawie udzielonej zgody. 
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: 
a. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Gminie Miasta Lipna, jej organach i Urzędzie (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 
b. realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Miasta Lipna (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 
c. wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Gminę Miasta Lipna, jej organy i Urząd,  
a wynikających z przepisów szczególnych regulujących działalność (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),  
d. dla ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d RODO)  
e. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określo-
nym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) 
5. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych powyżej dane te mogą być przekazywane do: 
Urzędów i innych podmiotów upoważnionych do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, podmiotów wyko-
nujących w imieniu i na rzecz Administratora pośrednictwo w czynnościach urzędowych lub czynności faktyczne związane z czynnościami urzędowymi 
lub innych podmiotów świadczących usługi w imieniu i/lub na rzecz Administratora.  
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w 
zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 
a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 
b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 
c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy: 
• dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 
• osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, 
• osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy   
   prawnej przetwarzania danych, 
• dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 
• dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; 
d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: 
• osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 
• przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, 
• Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, 
• osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie admistra-

tora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 
e. prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 
• przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, 
• przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 
f. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 
• zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie 

publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, 
• przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z 

wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, 
wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem. 

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a 
RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 
9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych 
osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa 
lub zawarta między stronami umowa. 
11.  Dane osobowe mogą być pozyskane od interesantów, osób trzecich i innych organów publicznych w zależności od realizowanych zadań – art 14 ust 
2 (f)  
12. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Gminę Miejską Lipna Pani/Pana danych osobowych, przysługuje 
Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 
13. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
 


