Załącznik Nr 1 do Uchwały nr IX/105/2019
Rady Gminy Lubin z dnia 15 lipca 2019 r.
1. Nr dokumentu

2. Identyfikator

POLA JASNE WYPEŁNIA OSOBA SKŁADAJĄCA DEKLARACJĘ DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM
LUB NIEBIESKIM KOLOREM
DOP-1 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm).

Składający:

Właściciel nieruchomości, współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub
użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Termin składania:

W terminie 14 dni od zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Miejsce składania
deklaracji:

Urząd Gminy w Lubinie, ul. Księcia Ludwika I 3, 59-300 Lubin

Organ właściwy do
złożenia deklaracji

Wójt Gminy Lubin

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
3. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji:

(zaznaczyć właściwy kwadrat stawiając znak „X”)



pierwsza deklaracja: data powstania obowiązku (dzień-miesiąc -rok)



nowa deklaracja: data obowiązywania zmiany (dzień-miesiąc -rok)



korekta deklaracji: data od kiedy obowiązuje korekta (dzień-miesiąc- rok)

B. PODMIOT OBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

 właściciel nieruchomości
 inny podmiot władający nieruchomością

__________ - __________ - _______________

__________ - __________ - _______________

___________ - _________ - _______________

(zaznaczyć właściwy kwadrat stawiając znak „X”)

 współwłaściciel nieruchomości
 wspólnota mieszkaniowa / spółdzielnia mieszkaniowa

(wpisać jaki np. użytkownik, najemca) ..................................

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ





osoba fizyczna

C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

(zaznaczyć właściwy kwadrat stawiając znak „X”)



osoba prawna

jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

(*dotyczy podmiotu będącego osobą fizyczną / ** dotyczy podmiotu nie będącego osobą fizyczną)

4. Nazwisko * / Pełna nazwa **
6. Data urodzenia *

5. Imię, drugie imię *
7. Imię ojca *

9. Identyfikator PESEL* / NIP**

8. Imię matki *
10. Identyfikator REGON**

11. Numer telefonu

12. Adres poczty elektronicznej

C.2. ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ **
13. Kraj

14. Województwo

16. Gmina

17. Miejscowość

19. Nr domu

20. Nr lokalu

15. Powiat
18. Ulica
21. Kod pocztowy

22. Poczta
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C.3. DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELA
23. Nazwisko* / Pełna nazwa**

24. Imię, drugie imię *

25. Data urodzenia *

26. Imię ojca *

28. Identyfikator PESEL* / NIP**

27. Imię matki *
29. Identyfikator REGON**

30. Numer telefonu

31. Adres poczty elektronicznej

C.4. ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ **
32. Kraj

33. Województwo

35. Gmina

36. Miejscowość

38. Nr domu

39. Nr lokalu

34. Powiat
37. Ulica
40. Kod pocztowy

41. Poczta

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE (dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację)
42. Miejscowość
44. Nr domu

43. Ulica
45. Nr lokalu

46. Kod pocztowy

47. Poczta

E. INFORMACJA O SPOSOBIE POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI KOMUNALNYMI
48. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji zamieszkuje:
........................................
(liczba mieszkańców)

F. INFORMACJA O SPOSOBIE POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI KOMUNALNYMI
49. Sposób postępowania z odpadami komunalnymi.
Oświadczam, że odpady komunalne gromadzone będą w sposób: (zaznaczyć właściwy kwadrat stawiając znak „X”)

 selektywny (segregacja odpadów zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubin)
 nieselektywny
G. OBLICZENIE MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
50. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:
Liczba mieszkańców

X

Stawka opłaty

Kwota opłaty

(określona w Uchwale Rady Gminy)
[zł/miesiąc]

(iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)
[ zł/miesiąc]

=

H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
(niepotrzebne skreślić)

51. Imię i nazwisko osoby składającej deklarację

52. Podpis (pieczęć)

53. Imię i nazwisko osoby składającej deklarację

54. Podpis (pieczęć)

55. Data wypełnienia deklaracji (dzień-miesiąc rok)
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I. ADNOTACJE ORGANU

Data weryfikacji (dzień-miesiąc-rok)

Podpis osoby weryfikującej deklarację

Pouczenie:
1. 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 2018 r. poz. 1314 ze zm.).
2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (RODO),
informujemy że:
- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Lubin, ul. Księcia Ludwika I 3, 59-300
Lubin, tel. 76 840 31 00.
- W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych: e - mail: iod@ug.lubin.pl
- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań Gminy w zakresie gospodarki odpadami
komunalnymi w tym: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, ustalenia wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 pkt.1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz ustawa z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.).
- Odbiorca lub kategorie odbiorców: Podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz
uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa.
- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, oraz
przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów
akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
- Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich
sprostowania.
- Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.
- Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również
profilowaniu.
- Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
- Podanie danych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do realizacji tego wniosku.
- Konsekwencją niepodania danych będzie naliczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w drodze decyzji administracyjnej .
Objaśnienia:
1. Numer PESEL wpisują właściciele nieruchomości będący osobami fizycznymi, objętymi rejestrem PESEL,
nieprowadzący działalności gospodarczej. Identyfikator podatkowy NIP wpisują pozostali właściciele .
2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Lubin deklarację o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości
pierwszego mieszkańca.
3. W przypadku zmiany danych będących podstawą do ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Lubin nową
deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
4. W przypadku składania jednej deklaracji przez współwłaścicieli deklaracje wypełniają i podpisują
współwłaściciele. W przypadku nieruchomości będącej przedmiotem małżeńskiej wspólności ustawowej
deklarację wypełniają i podpisują oboje małżonkowie.
5. Wysokość miesięcznych stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna uchwała
Rady Gminy Lubin w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia wysokości tej opłaty dla nieruchomości zamieszkałych.
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