
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
SKŁADANA  PRZEZ  WŁAŚCICIELI  NIERUCHOMOŚCI  ZAMIESZKAŁYCH  POŁOŻONYCH  
NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ LIDZBARK WARMIŃSKI 

Podstawa 
prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. ,
 poz. 1439)

Składający: 

Formularz  przeznaczony jest  dla  właścicieli  nieruchomości  zamieszkałych,  na  których  powstają
odpady komunalne, położonych na terenie Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński.
Zgodnie z art.2 ust.1 pkt 4 oraz ust.3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przez
właścicieli  nieruchomości  rozumie  się  także  współwłaścicieli,  użytkowników  wieczystych  oraz
jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także
inne podmioty władające nieruchomością.

Miejsce 
składania 
deklaracji:

Burmistrz  Lidzbarka  Warmińskiego,  ul.  Aleksandra  Świętochowskiego  14,  11-100  Lidzbark
Warmiński.

Termin 
składania:

Deklarację  należy  złożyć  w  terminie  14  dni  od  zaistnienia  okoliczności  mających  wpływ  na
powstanie  obowiązku  uiszczenia  opłaty bądź  w terminie  do 10  dnia  miesiąca  następującego po
miesiącu  
w którym nastąpiła zmiana mająca wpływ na wysokość opłaty.

A OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat)

PIERWSZA DEKLARACJA1
Obowiązująca od:  

NOWA  DEKLARACJA2
Obowiązująca od: 

KOREKTA DEKLARACJI3
Dotyczy opłaty od: 

B SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat)

WŁAŚCICIEL / WSPÓŁWŁAŚCICIEL,    

INNY PODMIOT WŁADAJĄCY NIERUCHOMOŚCIĄ

C DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
C.1. Imię i nazwisko / Pełna nazwa

1. 

C.2. PESEL / NIP  

2.

C.3. Adres zamieszkania / Adres siedziby
Kraj Województwo Powiat

3. 4. 5.

Gmina Ulica Nr domu / nr lokalu
6. 7. 8.

Miejscowość Kod pocztowy Poczta
9. 10. 11.

 



C.4. ADRES KORESPONDENCJI – jeśli jest inny, niż adres nieruchomości z C.3.
Kraj Województwo Powiat

12. 13. 14.

Gmina Ulica Nr domu / nr lokalu
15. 16. 17.

Miejscowość Kod pocztowy Poczta
18. 19. 20.

D ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

Gmina Ulica

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

21. 22. 23.

Miejscowość Kod pocztowy Nr telefonu / adres e-mail
24. 25. 26.

E. OŚWIADCZENIE 

27. 
 OŚWIADCZAM,  ŻE  POSIADAM  PRZYDOMOWY KOMPOSTOWNIK  NA  TERENIE  NIERUCHOMOŚCI  ZABUDOWANEJ

BUDYNKIEM MIESZKALNYM JEDNORODZINNYM 
4 

O KTÓRYM MOWA W CZĘŚCI D. NINIEJSZEJ DEKLARACJI, W KTÓRYM
SĄ KOMPOSTOWANE BIOODPADY STANOWIĄCE ODPADY KOMUNALNE.

  
 (Kompostownik musi spełniać wymagania określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy

Miejskiej   Lidzbark Warmiński.)

28.

OŚWIADCZAM, ŻE PRZYSŁUGUJE MI ZWOLNIENIE, O KTÓRYM MOWA W UCHWALE RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU

WARMIŃSKIM,  DOTYCZĄCE  WŁAŚCICIELI  NIERUCHOMOŚCI  NA  KTÓRYCH  ZAMIESZKUJĄ  MIESZKAŃCY,  W  CZĘŚCI
DOTYCZĄCEJ GOSPODARSTW DOMOWYCH, W KTÓRYCH DOCHÓD NIE PRZEKRACZA KWOTY UPRAWNIAJĄCEJ DO
ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH Z POMOCY SPOŁECZNEJ, O KTÓREJ MOWA W ART. 8 UST. 1 PKT. 1 LUB 2 USTAWY Z DNIA 12
MARCA 2004 R. O POMOCY SPOŁECZNEJ.

OŚWIADCZAM, ŻE PRZYSŁUGUJE MI ZWOLNIENIE, O KTÓRYM MOWA W UCHWALE RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU

WARMIŃSKIM,  DOTYCZĄCE  RODZIN  WIELODZIETNYCH,  O KTÓRYCH  MOWA W USTAWIE  Z  DNIA  5 GRUDNIA  2014 R.
O KARCIE DUŻEJ RODZINY 

F. OBLICZANIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
29. Liczba osób zamieszkujących  nieruchomość wskazaną 
      w  części D deklaracji:

X

30. Stawka opłaty*

 zł/os./m-c

*wysokość stawki wynikająca
  z uchwały Rady Miejskiej 
 w Lidzbarku Warmińskim.

=

31. Wysokość opłat**

 zł/m-c
 poz. 31 = poz. 29 x poz. 30 .

**wysokość opłaty za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi stanowi iloczyn 
liczby mieszkańców 
zamieszkujących nieruchomość 
wskazaną w części D oraz 
stawki opłaty 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi określoną 
uchwałą Rady Miejskiej 
w Lidzbarku Warmińskim 

F. 1. WYSOKOŚĆ OPŁATY PODLEGAJĄCA ZWOLNIENIU
 (dotyczy zwolnienia o którym mowa w poz. 27)

32. Liczba osób zamieszkujących 
nieruchomość wskazaną w  części D 
deklaracji:

(proszę wpisać liczbę z poz. 29)
              

X

33. Wysokość zwolnienia*

 zł/os./m-c

*wysokość zwolnienia wynikająca
  z uchwały Rady Miejskiej w  Lidzbarku
Warmińskim.

=

34. Kwota zwolnienia 

 zł/m-c
                     poz. 34 = poz. 32 x poz. 33



F. 2. WYSOKOŚĆ OPŁATY PODLEGAJĄCA ZWOLNIENIU 
(dotyczy zwolnienia o którym mowa w poz. 28)

35. Liczba osób zamieszkujących
na nieruchomości wskazanej 
w części D podlegających 
zwolnieniu na podstawie 
uchwały Rady Miejskiej 
w Lidzbarku Warmińskim:

X

36. Wysokość zwolnienia*

    złotych

*wysokość zwolnienia wynikająca 
z uchwały Rady Miejskiej 
w  Lidzbarku Warmińskim

=

37.  Kwota zwolnienia 

 zł/m-c
     poz. 37 = poz. 35 x poz. 36 

38.

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:   zł/m-c
                                                                                                                                                        poz. 38 = poz. 31 – (poz. 34 + poz.37)

Słownie: 

G. ZAŁĄCZNIKI
Informacja Zał. 1A

Inne 

H PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

(miejscowość i data)

……………………………………………………..
(czytelny podpis)

I ADNOTACJE URZĘDOWE

OBJAŚNIENIA 

1 Pole  „pierwsza deklaracja”  zaznaczamy  znakiem X,  kiedy  wypełniamy deklarację  po  raz  pierwszy.  Należy  również  wskazać  datę
powstania obowiązku opłaty, tj. datę zamieszkania pierwszego mieszkańca.

2 Pole  „nowa  deklaracja”  zaznaczamy  znakiem  X  wypełniając  deklarację  po  raz  kolejny,  kiedy  nastąpiła  zmiana  wpływająca  
na wysokość opłaty miesięcznej. 

3 Pole „korekta deklaracji” zaznaczamy znakiem X m.in. w przypadku błędu w złożonej już deklaracji (np. oczywista omyłka pisarska, błąd
rachunkowy).

4 Zgodnie  z  art.  3  pkt  2a  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo  budowlane  (tekst  jednolity,  Dz.  U.  2020,  poz.  1333)  ilekroć  
w ustawie jest  mowa o budynku  mieszkalnym jednorodzinnym -  należy przez to  rozumieć  budynek wolnostojący  albo  budynek  
w  zabudowie  bliźniaczej,  szeregowej  lub  grupowej,  służący  zaspokajaniu  potrzeb  mieszkaniowych,  stanowiący  konstrukcyjnie
samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i
lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 % powierzchni całkowitej budynku;

W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości: 
a) nie posiada kompostownika przydomowego,
b) nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,
c) uniemożliwia upoważnionej osobie dokonania oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji, ze stanem faktycznym,

Burmistrz stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia. Utrata prawa do zwolnienia następuje od pierwszego dnia miesiąca, 
w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek, o których mowa w pkt a), b) i c).  
Ponowne skorzystanie ze zwolnienia,  może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa
do  tego  zwolnienia  stała  się  ostateczna,  i  wymaga  złożenia  nowej  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi.

POUCZENIE: 

1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego (art. 3a § 1 pkt 6 ustawy z dnia 17 czerwca
1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,  w związku z art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r.  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

2. Deklarację właściciele nieruchomości mogą złożyć:
1  w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim, ul. Świętochowskiego 14, 11-100 Lidzbark Warmiński lub listownie na adres 

Urzędu  Miejskiego ;
2) drogą elektroniczną po spełnieniu warunków określonych w obowiązującej uchwale Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim w sprawie 

ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  składanej przez właścicieli nieruchomości 
położonych na terenie Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński.



I. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
(NA PODSTAWIE PRZEPISU PRAWA)

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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)  zwane  dalej  RODO
informuję, iż:

1 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego z siedzibą  przy ul. 
Świętochowskiego 14, 11-100 Lidzbark Warmiński.

2 Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: 
d.ejsmont@lidzbarkw.pl oraz numerem tel. (89) 767 85 39.

3 Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 3 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 oraz art. 6m ust.1, 1a i 1b ustawy z dnia
13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c i e Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylania dyrektywy
95/46/WE (Dz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

4 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku gospodarowania odpadami komunalnymi 
(w tym naliczenie i ewentualnej egzekucji z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi).

5 Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Niepodanie danych będzie skutkowało niemożnością
skutecznego  złożenia  dokumentu.  Nałożenie  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi  spowoduje  konieczność  wydania  przez  Burmistrza  Lidzbarka  Warmińskiego  decyzji  określającej
wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

6 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia14 lipca
1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach do czasu upłynięcia 10 lat od momentu złożenia przez Pani/
Pana deklaracji wygaszającej obowiązek ponoszenia opłaty. W przypadku wszczęcia postępowania egzekucyjnego
przez okres jego trwania a następnie przez okres 5 lat od jego zakończenia.

7 Odbiorcami  do  których  mogą  być  przekazane Pani/Pana dane osobowe  będą  podmioty  uprawnione do  obsługi
doręczeń oraz podmioty, z którymi administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych
w Urzędzie systemów informatycznych.

8 Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do: 
- dostępu do swoich danych osobowych,  w tym uzyskania kopii tych danych;
- żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
- żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). 

W przypadku gdy:
 dane nie są już niezbędne co celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 nie ma podstawy prawnej do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
 wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy 

przetwarzania;
 Pani/ Pana przetwarzane są niezgodnie  z prawem;
 Pani/Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

- żądania ogranicza przetwarzania danych osobowych;
- sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następując przesłanki:

  zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją;
 dane przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi ,  z wyjątkiem sytuacji, w której Administrator 
wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych osobowych, nadrzędnych 
wobec interesów, praw i wolności osób, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony 
roszczeń;

             - wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym 
z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miasta Lidzbark Warmiński Pani / Pana danych osobowych.    

9 Nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych.

                       ……………………………………………..……..
                                     (miejscowość i data)                                                                              (czytelny podpis)

mailto:d.ejsmont@lidzbarkw.pl
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