
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/267/2021
Rady Gminy Lubin z dnia 25 lutego 2021 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 2020 r. poz. 1439 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 w przypadku zmiany danych
będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 10 dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. 

Miejsce składania deklaracji: Urząd Gminy w Lubinie ul. Księcia Ludwika I nr 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 obowiązywania korekty (dzień – miesiąc – rok)            _________  – _________ – _________

B. PODMIOT OBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat stawiając znak „X”)

□ właściciel nieruchomości 

□ inny podmiot władający nieruchomością 

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

□ współwłaściciel 

□ wspólnota mieszkaniowa/

          spółdzielnia mieszkaniowa

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat stawiając znak „X”)

□ osoba fizyczna    □ osoba prawna     □ jednostka organizacyjna nieposiadająca

              osobowości prawnej

C.1.  DANE  IDENTYFIKACYJNE  SKŁADAJĄCEGO  DEKLARACJĘ  (*dotyczy  podmiotu  będącego  osobą
fizyczną/**dotyczy podmiotu niebędącego osobą fizyczną/***dotyczy osoby fizycznej nieposiadającej numeru PESEL)

4. Nazwisko*/ Pełna nazwa** 5. Imię*

6. Data urodzenia*** 7. Identyfikator PESEL*/NIP** 8. Identyfikator REGON**

9. Adres poczty elektronicznej 10. Numer telefonu
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C.2. ADRES ZAMIESZKANIA*/ ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ**

11. Kraj 12. Województwo 13. Powiat

14. Gmina 15. Miejscowość 16. Ulica

17. Nr domu 18. Nr lokalu 19. Kod pocztowy 20. Poczta

C.3. DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELA

21. Nazwisko*/ Pełna nazwa** 22. Imię*

23. Data urodzenia*** 24. Identyfikator PESEL*/ NIP** 25. Identyfikator REGON**

26. Adres poczty elektronicznej 27. Numer telefonu

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

28. Kraj 29. Województwo 30. Powiat

31. Gmina 32. Miejscowość 33. Ulica

34. Nr domu 35. Nr lokalu 36. Kod pocztowy 37. Poczta

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
    (dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację; **** pole nieobowiązkowe)

38. Miejscowość 39. Ulica

40. Nr domu 41. Nr lokalu 42. Numer działki**** 43. Kod pocztowy 44. Poczta

D.1. RODZAJ NIERUCHOMOŚCI (zaznaczyć właściwy kwadrat stawiając znak „X”)

45. Oświadczam, że nieruchomość jest: 

□ budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym (zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r.

             poz. 1333 ze zm.)

□budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym

E. INFORMACJA O OSOBACH ZAMIESZKAŁYCH 

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

…………………………
                                                                                                                                                                                                                                   (liczba mieszkańców)

E.1. INFORMACJA O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU
        BIOODPADÓW (dotyczy budynków mieszkalnych jednorodzinnych; zaznaczyć właściwy kwadrat stawiając znak „X”

47. Oświadczam, że: 

□ posiadam kompostownik przydomowy i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne
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□ nie  posiadam  kompostownika  przydomowego  i  nie  kompostuję  w  nim  bioodpadów  stanowiących  odpady

komunalne

F. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Liczba mieszkańców
wskazana w części E

X

Stawka opłaty 
(określona w obowiązującej Uchwale Rady Gminy w sprawie
wyboru  metody  ustalenia  opłaty  za  gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej
opłaty dla nieruchomości zamieszkałych [zł/miesiąc]) =

Kwota opłaty miesięcznej
(iloczyn liczby mieszkańców i stawki

opłaty [zł/miesiąc])

48. 49. 50.

F.1.  DANE  DOTYCZĄCE  ZWOLNIENIA  W  CZĘŚCI  Z  OPŁATY  ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI  KOMUNALNYMI  DLA  WŁAŚCICIELI  BUDYNKÓW  MIESZKALNYCH
JEDNORODZINNYCH  WYPOSAŻONYCH  W  PRZYDOMOWY  KOMPOSTOWNIK
I KOMPOSTUJĄCYCH W NIM BIOODPADY STANOWIĄCE ODPADY KOMUNALNE

51. Należy wskazać kwotę opłaty miesięcznej z poz. 50.
……………………………………….… zł/miesiąc

52. Liczbę osób wskazaną w poz.  48 należy pomnożyć przez
kwotę zwolnienia przysługującego miesięcznie  od mieszkańca
zamieszkującego  daną  nieruchomość  (kwotę  zwolnienia  określono
w obowiązującej  Uchwale  Rady  Gminy  w  sprawie  wyboru  metody  ustalenia  opłaty  za
gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  oraz  ustalenia  wysokości  stawki  tej  opłaty  dla
nieruchomości zamieszkałych)

……………………………………….… zł/miesiąc

53. Wysokość  miesięcznej  opłaty  po  odliczeniu  zwolnienia
(kwotę  opłaty  wykazaną  w  poz.  51  należy  pomniejszyć
o wysokość zwolnienia wykazanego w poz. 52).

……………………………………….… zł/miesiąc

G.  PODPIS  SKŁADAJĄCEGO  DEKLARACJĘ  /  OSOBY  REPREZENTUJĄCEJ
SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

54. Imię i nazwisko osoby składającej deklarację 55. Podpis (pieczęć)

56. Imię i nazwisko osoby składającej deklarację 57. Podpis (pieczęć)

58. Data wypełnienia deklaracji (dzień – miesiąc – rok)

H. ADNOTACJE ORGANU

59. Data weryfikacji (dzień – miesiąc – rok ) 60. Podpis osoby weryfikującej deklarację

Pouczenie

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 2020 r. poz. 1427 ze zm.)
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

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 (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  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  13  września  1996  r.  o  utrzymaniu  czystości
i  porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.) oraz zgodnie z  ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  -  Ordynacja
podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.)

• Odbiorcami  Pani/Pana  danych  osobowych  będą  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

• Na  każdym  etapie  przetwarzana  danych  osobowych  przysługuje  Pani/Panu  prawo  do:  sprostowania  (poprawienia)  danych,
ograniczenia przetwarzania danych, dostępu do danych (w tym kopii tych danych), wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa

• W związku z przetwarzaniem danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, nie przysługuje Pani/Panu prawo do: wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, na zasadach określonych w art. 21 RODO usunięcia danych, przenoszenia
danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO

• 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
• Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości rozpatrzenia przedmiotowej sprawy a następnie naliczenie opłaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze decyzji podatkowej

Objaśnienia 

1. Numer  PESEL wpisują  właściciele  nieruchomości  będący  osobami  fizycznymi,  objętymi  rejestrem PESEL,  nieprowadzący
działalności gospodarczej. Identyfikator podatkowy NIP wpisują pozostali właściciele .

2. W przypadku składania jednej  deklaracji  przez współwłaścicieli  deklarację wypełniają  i  podpisują współwłaściciele  zgodnie
z art. 2 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze
zm.).

3. Art. 2 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy brzmi następująco: ilekroć w ustawie jest mowa o właścicielach nieruchomości - rozumie się przez
to  także  współwłaścicieli,  użytkowników  wieczystych  oraz  jednostki  organizacyjne  i  osoby  posiadające  nieruchomości
w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

4. Zgodnie z art. 2 ust. 2a ww. ustawy: jeżeli obowiązki wskazane w ustawie mogą jednocześnie dotyczyć kilku podmiotów spośród
wskazanych w ust. 1 pkt 4, obowiązany do ich wykonania jest  podmiot lub podmioty faktycznie władające nieruchomością.
W takim przypadku podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 4, mogą w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, wskazać
podmiot obowiązany do wykonania obowiązków wynikających z ustawy. 
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