POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI,
CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIII/78/2019
1.

PESEL

Rady Gminy Lubenia z dnia 02.12.2019 r.

DO-1
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI – nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2. Dzień

–

Miesiąc

-

−

Rok
−

Podstawa prawna:

Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 )
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2019 roku poz. 900 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1438
z późn. zm.)
Składający:
Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach
Termin składania deklaracji: 14 dni liczonych od zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca a w przypadku zmiany danych
będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel
nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu
w którym nastąpiła zmiana.
Miejsce składania:

Urząd Gminy w Lubeni

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
3. Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację:

Wójt Gminy Lubenia, 36-042 Lubenia 131

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Pierwsza deklaracja

□

Data zamieszkania pierwszego mieszkańca

Zmiana danych zawartych w deklaracji

□

W przypadku zmiany danych podać datę
powstania zmiany

………………………

Wygaśnięcie obowiązku

□

W przypadku wygaśnięcia obowiązku podać
datę zaistnienia zmiany

………………………

………………………
dzień

dzień

dzień

miesiąc

miesiąc

miesiąc

rok

rok

rok

W przypadku korekty/zmiany deklaracji podać przyczynę: ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
5. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□
□

□
□

właściciel nieruchomości
użytkownik wieczysty

współwłaściciel
zarządca nieruchomości

□ lokator
□ inny /podać jaki…………………………

D. DANE IDENTYFIKACYJNE
D.1. Adres zamieszkania
6. Imię

7. Nazwisko

8. gmina

9. miejscowość

10. ulica, nr domu

11. poczta, kod pocztowy

12. Nr telefonu

13. Adres e-mail

D.2. DANE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH na której powstają odpady komunalne
14. miejscowość

15. nr domu lub nr działki

16. poczta, kod pocztowy

D.2. 1.
Oświadczam, że nieruchomość jest wyposażona w kompostownik i bioodpady zostaną
zagospodarowane poprzez kompostowanie

□

□

Tak

Nie

D.3. ADRES DO KORESPONDENCJI – jeśli jest inny, niż adres nieruchomości z D.2.
17. kraj

18. województwo

19. powiat

20. gmina

21. ulica

22. nr domu

24. miejscowość

25. kod pocztowy

26. poczta

23. nr lokalu

E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Stawka opłaty określona w Uchwale Rady Gminy Lubenia w sprawie wyboru metody ustalania opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości tej opłaty

27.

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części D.2

28.

Miesięczna kwota opłaty (kwotę z poz. 27 należy pomnożyć przez liczbę osób wskazaną
w poz. 28)

29.

zł/osobę

zł/miesiąc

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ
Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karno skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych
niezgodnych z rzeczywistością.
30. data złożenia deklaracji

31. czytelny podpis właściciela nieruchomości/ osoby uprawnionej do reprezentowania

POUCZENIE
W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach kwot wynikających z niniejszej deklaracji lub wpłacenia ich w niepełnej
wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z zapisami ustawy z 17 czerwca 1966 r.
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1438 z późn. zm.).
Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć
do właściwego organu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na
danej nieruchomości pierwszego mieszkańca a w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca
następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana. Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji właściwy organ określa,
w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki. Zgodnie z art. 6m ust.
2a w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wójt, burmistrz lub prezydent miasta zawiadamia
właściciela nieruchomości o wysokości opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych
podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest zobowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę w nowej
wysokości podanej w zawiadomieniu. Zawiadomienie zawiera pouczenie, że stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

G. ADNOTACJE ORGANU

OBJAŚNIENIA:
1.W przypadku pełnomocnictwa należy wpisać imię i nazwisko, adres zamieszkania nr telefonu oraz nr dowodu osobistego osoby
upoważnionej oraz podstawę umocowania tj. pełnomocnictwo, itp.. W przypadku pełnomocnictwa ogólnego lub szczególnego
pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i złożone z niniejszą deklaracją w oryginale lub formie uwierzytelnionego odpisu
z uiszczoną opłatą skarbową (17,00 zł) .
2. O wszelkich zmianach mających wpływ na wysokość opłaty (np. zmiana liczby osób zamieszkujących wskazaną w deklaracji
nieruchomość), składający deklarację zobowiązany jest zawiadomić Wójta Gminy w terminie określonym w art. 6m ustawy z 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.2010)
3. Dla każdej nieruchomości zamieszkałej należy złożyć odrębną deklarację.
4. Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązywania się z obowiązku selektywnego
zbierania odpadów komunalnych właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę za odprowadzanie odpadów zmieszanych wraz
z zaległymi odsetkami.
5. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać w odstępach kwartalnych tj. do 31 stycznia za I kwartał, do 30
kwietnia za II kwartał, do 31 lipca za III kwartał, do 31 października za IV kwartał na rachunek bankowy Gminy Lubenia,
w tytule podając adres nieruchomości na której powstają odpady komunalne.
6. Właściciele nieruchomości zameldowani w gminie Lubenia lecz czasowo przebywający poza nią zobowiązani są dostarczyć
oświadczenie potwierdzające zamieszkanie w innej gminie, kraju lub w innym miejscu, niż miejsce zameldowania na terenie gminy
Lubenia w szczególności okres czasowego przebywania poza gminą Lubenia (okres pobierania nauki, wykonywania pracy itp.)
7. W załączniku Nr 1. do uchwały stanowiącym wzór deklaracji wprowadzono nowe zapisy dotyczące realizowania obowiązku
informacyjnego o przetwarzaniu danych osobowych właścicieli nieruchomości wynikających z zapisów Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (w skrócie RODO)

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (dalej RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Lubenia reprezentowany przez Wójta Gminy
Lubenia z siedzibą w Lubeni pod adresem: 36-042 Lubenia 131
2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się skontaktować pod adresem e-mail:
merit.inspektorrodo@gmail.com
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze
4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym
. lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:
− inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa
− inne podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w
tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
− prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
− prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
− prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
− prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
− prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia;
− prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
− w przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a
Rozporządzenia), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Gminy w Lubeni. Podanie
danych wynika z przepisów prawa, tj. z ustawy o Samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz innych ustaw
dziedzinowych.
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

