DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI na której powstają odpady komunalne
(adres): Lublin

ulica *

Podstawa prawna

Składający

Termin składania

- Art.5 ust.1 pkt.3 Ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. 2018 poz. 1454 z póź. zm.);
- Uchwały Rady Miasta Lublin: Nr 485/XVIII/2016 z dnia 19 maja 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lublin będąca załącznikiem do obwieszczenia
nr 4/XL/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 22 lutego 2018r. (j.t. Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 09.03.2018 poz. 1017);
- Art.56 Kodeks karny skarbowy (j. t. Dz. U. 2018 poz.1958 z póź. zm.) - Statut SM Spółdzielca tekst jednolity czerwiec 2018 § 44 pkt. 5.
- Uchwała Nr 903/XXXVIII/2021 Rady Miasta Lublin z dn. 29.04.2021 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.

Formularz przeznaczony jest dla:
- właścicieli, współwłaścicieli lokali
- właścicieli udziałów w nieruchomości ( odrębna własność )
- pełnomocnictwa w zarządzaniu nieruchomością, najemcy upoważnionego w umowie najmu.

W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
Do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Miejsce składania Spółdzielnia Mieszkaniowa „Spółdzielca” w Lublinie, ul. Nadbystrzycka 25, 20-618 Lublin. www.spoldzielca.com.pl
DATA ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Dzień, miesiąc rok *

DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Przetwarzanie odbywać się będzie na zasadzie zgody (art. 6 ust. 1 a RODO). W tym wypadku przysługuje prawo do wycofania udzielonej zgody w każdym czasie.

1. Imię i nazwisko / Pełna nazwa *
2. Telefon kontaktowy
3. E-mail

Informację o ( zgłoszeniu i nowych opłatach eksploatacyjnych ) potwierdzimy i prześlemy w formie SMS lub na adres Email
ADRES DO KORESPONDENCJI inny niż położenie nieruchomości
Miejscowość, Ulica / Nr mieszkania, Kod pocztowy

OBLICZENIE MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej odrębną
uchwałą Rady Miasta Lublin. Stawka za 1 osobę

24,80 zł. ( stawka od dnia 01.07.2021 r. )

LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJĄCA DANĄ NIERUCHOMOŚĆ *
RAZEM
Liczba mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość objętych zwolnieniem dla rodzin wielodzietnych zgodnie z
odrębną uchwałą Rady Miasta Lublin. ( Karta Dużej Rodziny 3+ Dz. U. 2014 poz. 1863 U S T AWA z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny)
Liczba osób zamieszkujących nieruchomość niebędących członkami rodziny
np. osoby wynajmujące, dalsza rodzina nie wchodząca w do Karta Dużej Rodziny.

Posiadam aktualną Kartę Dużej Rodziny zwolnienie z opłaty ponad kwotę 124,00 zł.
Numer KDR
Deklaracja ryczałtowego zużycia wody ZIMNEJ ………………………………m 3

Deklaracja ryczałtowego zużycia wody CIEPŁEJ ………………………………m 3

SM SPÓŁDZIELCA w Lublinie w przypadku braku kontaktu z właścicielem zastrzega sobie prawo zmiany ilości osób zamieszkałych w lokalu na podstawie
kontroli, informacji Samorządu Mieszkańców lub Mieszańców nieruchomości. Przyjmujemy podstawę obliczeń zużycie wody na poziomie 3 - 4 m3 na osobę.
Przykład: 1 osoba zużywa - ok. 4 m3 na 1 miesiąc i 24 m3 wody przez 6 miesięcy ( razem ciepła i zimna )

UWAGA ???

W przypadku braku segregacji śmieci stawka będzie wynosić 49,60 zł. za 1 osobę.
- Uchwała Nr 903/XXXVIII/2021 Rady Miasta Lublin z dn. 29.04.2021 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty. § 2 pkt 2

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady
komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym prezydenta miasta oraz właściciela nieruchomości.
Prezydent Miasta Lublin określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których
nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej.

* PODPIS
Pieczęć osoby składającej deklarację
Osoby reprezentującej
Pracownika SM Spółdzielca przyjmującego zgłoszenie telefoniczne z dnia ……………………………... godz. ………………………………..

Dział Członkowski SM „SPÓŁDZIELCA” tel. + 48 81 532 80 81 wew. 133 | e-mail: czlm@spoldzielca.com.pl | https://www.spoldzielca.com.pl
* Pole obowiązkowe do wypełnienia
Druk nr ZC/1.1/2021/ Lublin

POUCZENIE
1.

Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej
nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec. W przypadku, gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część
miesiąca, opłatę w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu
zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.
2
. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację 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.
3.
Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny.
4.

Selektywna zbiórka odpadów
Selektywne zbieranie odpadów polega na oddzielnym zbieraniu w pojemniki (lub worki) na terenie nieruchomości następujących
rodzajów odpadów:








papier i tektura (opakowania z papieru, kartonu, gazety i czasopisma, katalogi i ulotki, zeszyty i książki)
szkło (opróżnione szklane butelki i słoiki po napojach i żywności, szklane opakowania po kosmetykach)
metale i tworzywa sztuczne (plastikowe butelki i opakowania po napojach i produktach spożywczych, opakowania wielomateriałowe, puszki po napojach i
konserwach)
odpady BIO (odpadki warzywne i owocowe, resztki jedzenia, fusy po kawie i herbacie, skorupki jajek)
bioodpady stanowiące części roślin, obejmujące w szczególności trawę, liście, drobne gałęzie, wycięte rośliny,
odpady budowlane i rozbiórkowe obejmujące odpady pochodzące z przebudowy, montażu lub remontu budynków prowadzonych we własnym zakresie
przez właścicieli nieruchomości,
meble i inne odpady wielkogabarytowe obejmujące odpady, które ze względu na swoje rozmiary i masę nie mogą być umieszczone w pojemnikach
stosowanych na terenie nieruchomości, w szczególności łóżka, materace, wózki dziecięce, deski, z wyłączeniem odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego, choinki, grube gałęzie,

W miejscu wskazanym przez gminę Lublin tj. Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Głuskiej 6
w Lublinie podlegają oddzielnemu zbieraniu następujące rodzaje odpadów:






przeterminowane leki,
przeterminowane chemikalia obejmujące przepracowane oleje, rozpuszczalniki, farby wodne i olejne, środki ochrony roślin, w tym
opakowania po tych środkach,
zużyte baterie i zużyte akumulatory przenośne,
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w tym zużyte świetlówki oraz zużyte energooszczędne źródła światła,
zużyte opony z samochodów osobowych i ciężarowo-osobowych, motocykli, motorowerów, rowerów, wózków rowerowych i inwalidzkich,
czterokołowców oraz przyczep.

Klauzula Informacyjna
Zgodnie z 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 (
Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.) dalej RODO, informuję że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Spółdzielca w Lublinie przy ulicy Nadbystrzyckiej 25, kod pocztowy 20618, reprezentowana przez Zarząd Spółdzielni.
2. W Spółdzielni wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w siedzibie Spółdzielni lub pod numerem tel. 815328081,
lub adresem e-mail sekretariat@spoldzielca.com.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych oraz obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa, na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz ustawy Prawo spółdzielcze i Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie tych
organów, a także inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze Spółdzielnią przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest
Spółdzielnia .
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub do momentu odwołania zgody oraz w
obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji, ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana
danych osobowych narusza przepisy RODO.
7. Podanie przez Panią/Pana dane osobowe jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta
między stronami umowa.
8.Przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2

Deklarację można złożyć:
Osobiście w budynku SM SPÓŁDZIELCA
pok. nr 4; Lublin, ul. Nadbystrzycka 25

Na adres pocztowy: SM SPÓŁDZIELCA
20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 25

Zrób zdjęcie, zeskanuj i wyślij

e-mail: czlm@spoldzielca.com.pl

Zgłoszenie telefoniczne pod numerem telefonu 81 532 80 81 wewnętrzny 133 ( rozmowa nagrywana )
Przygotuj odpowiedzi na pytania: - Imię i Nazwisko zgłaszającego
- Adres nieruchomości
- Ilość Osób
- Numer telefonu w celu dwuetapowej weryfikacji
Dział Członkowski SM „SPÓŁDZIELCA” tel. + 48 81 532 80 81 wew. 133 | e-mail: czlm@spoldzielca.com.pl | https://www.spoldzielca.com.pl
* Pole obowiązkowe do wypełnienia
Druk nr ZC/1.1/2021/ Lublin

