UCHWAŁA NR XX/173/20
RADY GMINY LASOWICE WIELKIE
z dnia 24 czerwca 2020 r.
w sprawie ustalenia stawki opłaty oraz wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub
inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno–wypoczynkowe
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 6j ust. 3b, 6n, 6m ust. 1a, 1b, 3 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.), Rada
Gminy Lasowice Wielkie uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej
przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy Lasowice Wielkie, na których znajdują się
domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
ryczałtowa stawka opłaty za rok ustalona jest w § 2 niniejszej uchwały. Wzór deklaracji stanowi załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 2. Ryczałtowa stawka rocznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na
których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjnowypoczynkowe wynosi 160 zł za rok, jeśli właściciel nieruchomości wypełnia obowiązek zbierania odpadów
w sposób selektywny.
§ 3. Ryczałtowa stawka rocznej opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi od
nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe wynosi 320 zł za rok, jeśli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku
zbierania odpadów w sposób selektywny.
§ 3. W przypadku złożenia deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej należy dokument
przekazać:
1) w formacie elektronicznym XML;
2) z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej zwanej: „e-PUAP”;
3) opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XIII/73/15 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie
ustalenia stawki opłaty oraz wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości
wykorzystywane na cele rekreacyjno–wypoczynkowe jedynie przez część roku.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lasowice Wielkie.
§ 6. 1.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2020 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Rajmund Kinder
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Załącznik do Uchwały Nr XX/173/20
Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 24 czerwca 2020 r.

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE
LUB INNE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO –
WYPOCZYNKOWE
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Składający: Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne
nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, położonych na terenie Gminy Lasowice Wielkie
Termin składania deklaracji: patrz objaśnienia do deklaracji pkt.1), 2) i 3).
Miejsce składania Urząd Gminy Lasowice Wielkie, Lasowice Wielkie 99A, 46-282 Lasowice Wielkie
Organ właściwy do złożenia deklaracji: Wójt Gminy Lasowice Wielkie ; Urząd Gminy Lasowice Wielkie,
Lasowice Wielkie 99A, 46-282 Lasowice Wielkie

DEKLARACJĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ W SPOSÓB CZYTELNY
DRUKOWANYMI LITERAMI LUB ZAZNACZYĆ "X" W ODPOWIEDNIM POLU WYBORU
A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

1. Cel złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat)
(na podstawie art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)

□ Pierwsza deklaracja1) (data powstania obowiązku .......................................... r.)
□ Nowa deklaracja2) (data zmiany danych ............................. r.)
□ Korekta deklaracji (obowiązująca od ………………… r. do ………………………… r.)
B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
2. Rodzaj podmiotu: (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ Właściciel

□ Posiadacz,

□

użytkownik
C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
3. Imię i nazwisko / Pełna nazwa firmy

Jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca
nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu
4. PESEL / NIP

TELEFON KONTAKTOWY

Adres zamieszkania / siedziby firmy
5. Kraj
6. Województwo

7. Powiat

8. Gmina

9. Ulica

10. Nr domu / Nr lokalu

11. Miejscowość

12. Kod pocztowy

13. Poczta

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
14. Miejscowość
15. Ulica
16. Nr domu / Nr lokalu
E. OŚWIADCZENIE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
17. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D odpady będą
gromadzone i odbierane zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach tj. w sposób selektywny
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F. Ryczałtowa stawka opłaty określona uchwałą Rady Gminy w sprawie ustalenia stawki
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na
których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele
rekreacyjno – wypoczynkowe
Ryczałtowa stawka opłaty za rok dla nieruchomości

………………….. zł/rok

Pouczenie:
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1438 ze zm.).
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE. L. 119.1 z 04.05.2016 Administrator Danych przekazuje następujące
informacje:
1. Administratorem Pana/Pani danych jest Gmina Lasowice Wielkie – Urząd Gminy Lasowice Wielkie z siedzibą w Lasowicach Wielkich 99A
(46-282). Z administratorem można skontaktować się mailowo: ug@lasowicewielkie.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@lasowicewielkie.pl .
3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, na
podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 2010 ze zm.).
4. Odbiorcami Pana/Pani danych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów oraz przechowywane przez okres 5 lat, w celu
realizacji obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych:
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86
8. Podanie Pana/Pani danych osobowych jest obligatoryjne, na podstawie art. 6m. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 2010 ze zm.).

…………………………………
(miejscowość i data)

………..………………………
(czytelny podpis)

Objaśnienia do deklaracji:

1) Właściciel nieruchomości na której występują domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na
cele rekreacyjno-wypoczynkowe jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Lasowice Wielkie deklarację o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających
wpływ na powstanie obowiązku opłaty lub wysokości opłaty.
2) 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.
Dodatkowe informacje:

1. W przypadku niezłożenia deklaracji w terminie określonym w pkt 1 albo uzasadnionych wątpliwości co do
danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy Lasowice Wielkie określi w drodze decyzji wysokość opłaty za
gospodarowanie odpadami.
2. Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązania się z obowiązku
selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściwy organ w drodze decyzji określi wysokość opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc, w którym nie dopełniono obowiązku selektywnego
zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej.
3. W przypadku gdy jeden właściciel posiada więcej niż jeden budynek letniskowy składa osobną deklarację na
każdy domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
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