DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
Lublin, dnia 1 lipca 2020 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Paweł Chruściel; LUW w Lublinie

Poz. 3544

Data: 01.07.2020 14:52:56

UCHWAŁA NR VIII.24.20
ZGROMADZENIA MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU CELOWEGO Z SIEDZIBĄ WE WŁODAWIE
z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właściciela nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 64 ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r., poz. 2010) i § 6 ust.1 Statutu Związku (Dz.Urz.Woj.Lubel. z 2004 r.,
Nr 210, poz. 2775), Zgromadzenie Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie uchwala, co
następuje:
§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji D-O(7) o wysokości opłaty, za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
składanej przez właściciela nieruchomości, w brzmieniu określonym załącznikiem do niniejszej uchwały.
2. Deklarację składa się bezpośrednio: w biurze Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we
Włodawie, drogą pocztową na adres: ul. Żołnierzy WiN 22, 22-200 Włodawa lub za pomocą środków
komunikacji elektronicznej.
3. Określa się warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
1) dopuszcza się składanie deklaracji wyłącznie w formatach wymienionych w rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych,
doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów
elektronicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 180);
2) układ informacji i powiązań pomiędzy nimi w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi określa załącznik do uchwały;
3) deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem
zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114); deklaracje przesyła się za pomocą Platformy
Usług Administracji Publicznej ePUAP.
4. Deklarację składa się w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego
mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
5. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi nową deklarację należy złożyć w terminie do 10 dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
§ 2. Traci moc uchwała NR IV.11.19 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we
Włodawie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami.
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we
Włodawie.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie
z dniem 1 sierpnia 2020 r.

Przewodniczący
Zgromadzenia
Wiesław Muszyński
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Załącznik do Uchwały Nr VIII.24.20 z dnia 30 czerwca 2020 r.
Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie

Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości, należy wypełnić drukowanymi literami, kolorem czarnym lub granatowym.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY D-O(7)
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gmin należących do
Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie
Podstawa prawna:

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

Składający:

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości
niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, położonych na terenie gmin należących do
Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie.

Miejsce składania
deklaracji:
Nazwa i adres
siedziby organu
właściwego do
złożenia
deklaracji:

a) Biuro Zarządu Związku: ul. Żołnierzy WiN 22, 22-200 Włodawa
b) Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej ePUAP
Zarząd Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie,
Biuro Zarządu Związku: ul. Żołnierzy WiN 22, 22-200 Włodawa.

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)

q pierwsza deklaracja

(data zdarzenia powodującego powstanie obowiązku opłaty: _______ -_______ -____________)

q nowa deklaracja

(data wystąpienia zmiany danych: _______ -_______ -____________)

q korekta deklaracji

(okres, którego dotyczy zmiana danych: ______ -______ -___________- ______ -______ -___________)
B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)

q właściciel, współwłaściciel, użytkownik
q zarządca nieruchomości wspólnej
q inny podmiot władający nieruchomością
C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Rodzaj składającego (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)

q osoba fizyczna
q osoba prawna
q jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
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Załącznik do Uchwały Nr VIII.24.20 z dnia 30 czerwca 2020 r.
Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie

Imię i nazwisko (dotyczy osób fizycznych) lub pełna nazwa (dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających
osobowości prawnej) składającego deklarację
1.

PESEL (dotyczy osób fizycznych) / NIP (dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej)
2.

q Adres zamieszkania q Adres siedziby q Adres korespondencyjny
Województwo

Kraj

3.

4.

Powiat
5.

Gmina

Ulica

6.

Nr domu/ nr lokalu

7.
Miejscowość

8.
Kod pocztowy

9.

Numer telefonu

10.

11.

D. POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

q Adres taki sam jak wyżej
Gmina

Nr domu/ nr lokalu/
nr działki (w przypadku
nie nadania numeru domu)

Ulica

12.

13.
Miejscowość

14.
Załączniki

Kod pocztowy

15.

16.

17.
(ilość szt.)

E. RODZAJ NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ W CZĘŚCI D: (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)
1. Zamieszkała

a

q zabudowana budynkiem

2. Niezamieszkała

b

3. Mieszana

c

mieszkalnym jednorodzinnym

q zabudowana budynkiem

jednolokalowym

q zabudowana budynkiem

q zabudowana

q zabudowana

q zabudowana

q budynek lub jego część

q rodzinny ogród działkowy
q pozostałe

q budynek lub jego część

budynkiem/budynkami
wielolokalowym/i

w przypadku nieruchomości
zabudowanej budynkiem/budynkami
wielolokalowymi, jeżeli poszczególne
budynki lub ich części posiadają
przyporządkowane im oddzielne
miejsca gromadzenia odpadów
komunalnych

budynkiem/budynkami
wielolokalowym/i

Właściciel takiej nieruchomości wypełnia dział G

q nieruchomość, na której znajduje

się domek letniskowy, lub inna
nieruchomość wykorzystywana na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe

Właściciel takiej nieruchomości wypełnia dział F.
Właściciel takiej nieruchomości wypełnia dział I

str. 2
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budynkiem/budynkami
wielolokalowym/i

w przypadku nieruchomości
zabudowanej budynkiem/budynkami
wielolokalowymi, jeżeli poszczególne
budynki lub ich części posiadają
przyporządkowane im oddzielne
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komunalnych
Właściciel takiej nieruchomości wypełnia dział F
i G.
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D-O(7)

Załącznik do Uchwały Nr VIII.24.20 z dnia 30 czerwca 2020 r.
Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie

OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

F. Dotyczy właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
Liczba mieszkańców

18.

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji zamieszkuje:

19.
podstawowej
Miesięczna stawka
opłaty za jednego
d
mieszkańca

ulgowej

e

20.

q Posiadam kompostownik przydomowy

i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady
komunalne
21.

Wysokość miesięcznej opłaty /iloczyn poz. 18 x 19 lub 18 x 20/
(należy podać kwotę w PLN)

G. Dotyczy właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne
II. Stawka opłaty za pojemnik
I. Wielkości
pojemników/ worków na
odpady

IV. Wysokość
miesięcznej opłaty
(iloczyn kolumn
II x III)

III. Liczba
pojemników
f
(miesięcznie)

(wstawiamy stawkę opłaty zgodnie z Uchwałą
Zgromadzenia Związku „w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i
ustalenia stawki opłaty za pojemnik”)

worek 120 l
pojemnik 120 l
pojemnik 240 l
pojemnik 1100 l
pojemnik 7000 l (KP-7)
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie
odpadami komunalnymi /suma kwot z kolumny IV/

22.
(należy podać kwotę w PLN)

H. Dotyczy nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy (dział F)
oraz w części, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (dział G)
23.
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami
/suma kwot: poz. 21 + poz. 22/
(należy podać kwotę w PLN)

I. Dotyczy nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na
cele rekreacyjno-wypoczynkowe
Liczba nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub
innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjnowypoczynkowe

Stawka opłaty

Wysokość opłaty rocznej
24.

(należy podać kwotę w PLN)
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D-O(7)

Załącznik do Uchwały Nr VIII.24.20 z dnia 30 czerwca 2020 r.
Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie

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 z późn. zm.)

J. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

……………………………………………..…

………….……………………………………

(miejscowość i data)

(czytelny podpis)

K. ADNOTACJE uzupełniające

Objaśnienia – odnośniki:
a

nieruchomości zamieszkałe – nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,

b

nieruchomości niezamieszkałe – nieruchomości wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej,
obiekty użyteczności publicznej, szkoły, szpitale, hotele, ogródki działkowe, cmentarze, targowiska, nieruchomości rekreacyjnowypoczynkowe i inne nieruchomości wykorzystywane jedynie przez część roku, itp.,
c

nieruchomości mieszane – nieruchomości w części zamieszkałe oraz w części niezamieszkałe, na których powstają odpady

komunalne,
d
e

jeżeli w dziale E zaznaczono rubr. 1 lub 3,
uprawnia do zastosowania ulgi (określonej w uchwale w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz

opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi dla
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, na których prowadzony jest kompostownik na bioodpady
stanowiące odpady komunalne,

ustalenia wysokości tej opłaty i ustalania stawki opłaty za pojemnik) do stawki

f

nie mniej niż minimalna liczba pojemników, w które ma być wyposażona nieruchomość, określona w „regulaminie utrzymania

czystości i porządku” obowiązującym w gminach należących do Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie dla
frakcji zmieszanej (resztkowej).
Pouczenie:

1. Właściciel nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaściciela, użytkownika wieczystego oraz jednostki
organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inny podmiot władający nieruchomością.
2. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu,
obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię
mieszkaniową.
3. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć odrębną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie tymi odpadami
komunalnymi dla każdej nieruchomości, na której powstają odpady komunalne lub zamieszkują mieszkańcy do Międzygminnego
Związku Celowego z siedzibą we Włodawie w terminie 14 dni od dnia:
- zamieszkania pierwszego mieszkańca na nieruchomości zamieszkałej lub,
- powstania odpadów na nieruchomości niezamieszkałej.
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Załącznik do Uchwały Nr VIII.24.20 z dnia 30 czerwca 2020 r.
Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie

4. 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 do Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie 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.
5. Właściciel nieruchomości może złożyć deklarację zmniejszającą wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.
6. W przypadku niezłożenia deklaracji w terminach określonych w ust. 3 albo uzasadnionych wątpliwości co do danych
zawartych w deklaracji, Zarząd Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie określi w drodze decyzji, wysokość
opłaty za gospodarowanie odpadami, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez zgromadzenie związku
metody, a w przypadku ich braku – uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
7. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać należy do 15. dnia po upływie każdego miesiąca, którego
dotyczy opłata (zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie w sprawie
określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi). Opłatę określoną w polu
nr 24 należy uiszczać w terminie do dnia 15 marca każdego roku z góry (wyjątek stanowi sytuacja, kiedy deklaracja zostanie
złożona po 15 marca – wówczas opłatę należy uiścić do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu złożenia deklaracji).
8. Niniejszą deklarację należy złożyć w biurze Zarządu Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie, adres
biura: 22-200 Włodawa, ul. Żołnierzy WiN 22, przesłać drogą pocztową na wskazany wyżej adres, bądź drogą elektroniczną
z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym.
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
Międzygminny Związek Celowy z siedzibą we Włodawie, przy ul. Żołnierzy WiN 22, tel. (82) 5725 856, adres email:
sekretariat@mzcwlodawa.pl;
2) dane kontaktowe do inspektora danych osobowych:, tel. (82) 5725 856, email: ido@mzcwlodawa.pl;
3) dane osobowe podawane w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przetwarzane są w celu
dokonania wymiaru i poboru obowiązkowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - na podstawie przepisów ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010) i ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.);
4) dane osobowe podane w deklaracji będą przechowywane przez administratora danych przez okres 5-ciu lat licząc od końca roku,
w którym wygaśnie obowiązek podatkowy z tytułu opłaty;
5) przysługuje Panu/Pani prawo żądania od administratora:
a) dostępu do danych osobowych dotyczących jej osoby i innych osób wykazanych w deklaracji,
b) ich sprostowania,
c) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
e) a także prawo do przenoszenia danych;
6) przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu 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 dotyczą, 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.
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