
A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej   ul. Grunwaldzka 24,  84-351 Nowa Wieś Lęborska

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

                      korekta deklaracji

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ

właściciel użytkownik wieczysty

współwłaściciel współużytkownik wieczysty

posiadacz samoistny zarządca nieruchomości

posiadacz zależny inny podmiot władający nieruchomością:

(np.dzierżawca, najemca)

D. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Nr telefonu (pole nieobowiązkowe)

                                                          Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI /454/21                           

Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 8 grudnia 2021 r.                                           

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE  ODPADAMI KOMUNALNYMI                       

Podstawa prawna:

 WYPEŁNIA SIĘ POLA JASNE, DRUKOWANYMI LITERAMI, KOLOREM  NIEBIESKIM

Nr domu

PESEL˟ NIP**

 Termin składania: W terminie 14  dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie obowiązku uiszczenia opłaty. 

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  w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.                                                                          

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach                                                                       

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)

(zaznaczyć właściwy kwadrat)

Data wpływu deklaracji

 Składający:
Właściciel nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej 

na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

  składana przez właścicieli nieruchomości,

na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe

                      pierwsza deklaracja

                      zmiana danych zawartych w deklaracji będących podstawą ustalenia należnej opłaty

Imię i nazwisko*/Nazwa pełna **

……………………………………………..

* dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi ** dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących osobami fizycznymi

Miejscowość Ulica

Adres poczty elektronicznej (pole nieobowiązkowe)

Nr lokalu Kod pocztowy Poczta



D.1. ADRES NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA

D.2. ADRES DO KORESPONDENCJI (wpisać, jeżeli jest inny niż w pukcie D.1.)

F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

ryczałtowa roczna 

stawka opłaty˟              
kol. 3

 roczny wymiar opłaty                        
(ilość z kol. 2 x stawka z kol. 3)

G.OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Miejscowość Ulica

rodzaj nieruchomości                   
(zaznaczyć właściwy kwadrat)

domek letniskowy

  inna nieruchomość                                

wykorzystywana na cele 

rekreacyjno - wypoczynkowe

Kod pocztowy Poczta

Miejscowość Ulica

................ zł    

Nr domu

ilość domków / nieruchomości   
kol.2

Nr domu

Poczta

Nr lokalu

Miejscowość Ulica

Kraj Województwo

Nr telefonu (pole nieobowiązkowe)

Imię i nazwisko*/Nazwa pełna **  (dane współwłaścicieli)

PESEL˟ NIP**

Adres poczty elektronicznej (pole nieobowiązkowe)

Nr lokalu Kod pocztowy Poczta

Nr domu Nr lokalu Kod pocztowy

  ..…......... zł       …............................ zł/rok

F.2.

F.1.

Razem   …............................................. zł/rok

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą

Data

…..….........................zł/rok

Miejscowość

……………szt.

….............szt.

Czytelny podpis składającego deklarację



H. ADNOTACJE ORGANU

OBJAŚNIENIA

POUCZENIE

2. Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych osobowych są dostępne na stronie bip.nwl.pl

NINIEJSZA DEKLARACJA STANOWI PODSTAWĘ DO WYSTAWIENIA TYTUŁU WYKONAWCZEGO, zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. W przypadku niezłożenia  deklaracji  Wójt Gminy Nowa Wieś 

Lęborska określi w drodze decyzji wysokość opłaty, biorąc pod uwagę szacunki, w tym  średnią  ilość  odpadów powstających na 

nieruchomościach o podobnym charakterze.

Wyliczoną  opłatę  uiszcza się  zgodnie z  Uchwałą Rady  Gminy  Nowa  Wieś Lęborska w sprawie określenia terminu, częstotliwości 

i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska 

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 w wysokości podanej w zawiadomieniu.

1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest: 

Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 24, 84-351 Nowa Wieś Lęborska, tel. 59 861 24 28 wew. 20, e-

mail: ugnwl@nwl.pl.

6. Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

7. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

8. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa w szczególności ustawy o 

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy.

9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:

a) dostępu do swoich danych osobowych.

b) poprawiania swoich danych osobowych.

c) wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania  w przypadku:

- zakwestionowania prawidłowości danych osobowych lub podstawy prawnej ich przetwarzania,

- potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych osobowych, pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich przetwarzania przez 

Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej, w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

d) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

˟zgodnie  z  obowiązującą  stawką  opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi określoną  w  uchwale  Rady Gminy  Nowa  

Wieś Lęborska w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na 

której znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe

3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO oraz art. 6n ustawy o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach w celu związanym z realizacją zadań w zakresie organizacji odbioru odpadów komunalnych oraz opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

4. Podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie przepisów prawa.

5. Niepodanie danych osobowych wymaganych na podstawie przepisów prawa będzie skutkować brakiem możliwości realizacji 

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do właściwego organu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie obowiązku uiszczenia 

opłaty, 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 w terminie do 10 dnia 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.


