
NUMER DEKLARACJI

B. 

17. Numer lokalu

27. Numer lokalu

35. Numer działki 3)

E.1. OZNACZENIE BUDYNKU LUB CZĘŚCI BUDYNKU 4)

41. Numer działki 3)

43.

44.

45.

46.

39. Numer domu  40. Numer lokalu

36. Miejscowość

42.

Rodzaj prowadzonej działalności

C.3. ADRES DO KORESPONDENCJI (można wypełnić, jeżeli jest inny niż adres wpisany w części C.2.)
21. Kraj 22. Województwo 23. Powiat

24. Gmina 25. Ulica 26. Numer domu  

28. Miejscowość 29. Kod pocztowy 30. Poczta

37. Kod pocztowy

D. PRZYCZYNA ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat)

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI
32. Ulica 33. Numer domu  

F. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  -  NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE BUDYNKIEM INNYM NIŻ 

WIELOLOKALOWY 5)

38. Ulica

2.Nazwisko1)/ Nazwa2)

3. Data urodzenia1) 4. Imię ojca1) 5. Imię matki1)

6. PESEL1) 7. REGON2) 8. NIP2)

9. Adres e-mail 10. Numer telefonu

Powierzchnia użytkowa  (dot.: placówek handlowych, gastronomii, sklepów wielkopowierzchniowych, zakładów usługowych, rzemieślniczych, produkcyjnych 

(pomieszczenia biurowe i socjalne), garaży)

Liczba  osób (miejsc w  placówce, pracowników, łóżek (dot.: obiektów edukacyjnych, zakładów przemysłowych, biur, urzędów, instytucji, szpitali, hoteli, obiektów 

noclegowych))

Liczba działek (dot. ogrodów działkowych)

Powierzchnia (dot. cmentarzy komunalnych)

     MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie   ul. Rzeźnicza 1, 59-300 Lubin 

CEL ZŁOŻENIA FORMULARZA (zaznaczyć właściwy kwadrat)

B.1.                              □    Złożenie deklaracji                                                                                              □      Korekta deklaracji 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

C.1. 1. Imię 1)

34. Numer lokalu

31. 

          □ 1. Powstanie odpadów komunalnych (data  __ __-__ __-__ __ __ __ )

          □ 2. Zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty (data __ __-__ __-__ __ __ __  )

          □ 3. Ustanie obowiązku ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (data __ __-__ __-__ __ __ __  )

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, 

A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE *

TYP DEKLARACJI

NZ

C.2. ADRES ZAMIESZKANIA LUB ADRES SIEDZIBY 
11. Kraj 12. Województwo 13. Powiat

14. Gmina 15. Ulica 16. Numer domu  

18. Miejscowość 19. Kod pocztowy 20. Poczta

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Terminy składania deklaracji:  

- w terminie 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych;

- w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty.

·    Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, drukowanymi literami.

·    Należy wypełnić wyłącznie jasne pola.



Liczba pojemników / 

worków 6)

Miesięczna stawka  opłaty 

za pojemnik / worek 7)

Wysokość miesięcznej opłaty za 

pojemnik / worek

(iloczyn a i b)

a b c

47. 89. 131.

48. 90. 132.

49. 91. 133.

50. 92. 134.

51. 93. 135.

52. 94. 136.

53. 95. 137.

54. 96. 138.

55. 97. 139.

56. 98. 140.

57. 99. 141.

58. 100. 142.

59. 101. 143.

60. 102. 144.

61. 103. 145.

62. 104. 146.

63. 105. 147.

64. 106. 148.

65. 107. 149.

66. 108. 150.

67. 109. 151.

68. 110. 152.

69. 111. 153.

70. 112. 154.

71. 113. 155.

72. 114. 156.

73. 115. 157.

74. 116. 158.

75. 117. 159.

76. 118. 160.

77. 119. 161.

78. 120. 162.

79. 121. 163.

80. 122. 164.

81. 123. 165.

82. 124. 166.

83. 125. 167.

 1,5 m3 (pojemnik półpodziemny)

 0,24 m3 (pojemnik)

1,1 m3 (pojemnik)

 1,5 m3 (pojemnik Igloo)

2,5 m3 (pojemnik Igloo)

0,12 m3 (worek)

 1,5 m3 (pojemnik Igloo)

2,5 m3 (pojemnik Igloo)

 0,24 m3 (pojemnik)

1,1 m3 (pojemnik)

 1,5 m3 (pojemnik Igloo)

2,5 m3 (pojemnik Igloo)

0,12 m3 (pojemnik)

 0,24 m3 (pojemnik)

1,1 m3 (pojemnik)

3 m3 (pojemnik półpodziemny)

Szkło

 1,5 m3 (pojemnik półpodziemny)

3 m3 (pojemnik półpodziemny)

Rodzaj odpadu komunalnego

5 m3 (pojemnik półpodziemny)

 1,5 m3 (pojemnik półpodziemny)

3 m3 (pojemnik półpodziemny)

5 m3 (pojemnik półpodziemny)

12 m3 (kontener)

0,66 m3 (pojemnik)

1,1 m3 (pojemnik)

6 m3 (kontener)

8 m3 (kontener)

0,12 m3 (worek)

0,12 m3 (pojemnik)

0,12 m3 (worek)

0,12 m3 (pojemnik)

Zmieszane

 1,5 m3 (pojemnik półpodziemny)

Pojemność pojemnika / worka

3 m3 (pojemnik półpodziemny)

5 m3 (pojemnik półpodziemny)

Metale i tworzywa sztuczne

Papier

0,12 m3 (pojemnik)

 0,24 m3 (pojemnik)

0,36 m3 (pojemnik)



84. 126. 168.

85. 127. 169.

86. 128. 170.

87. 129. 171.

88. 130. 172.

173.

Wysokość opłaty ryczałtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na której 

znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 
7)

175.

0,12 m3 (worek)

0,12 m3 (pojemnik)

 0,24 m3 (pojemnik)

1,1 m3 (pojemnik)

Wysokość opłaty (suma kolumny c) 

Bio

* W przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym do deklaracji należy dołączyć załącznik B.

I. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH

J. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ LUB PEŁNOMOCNIKA

K. ADNOTACJE PRZYJMUJĄCEGO DEKLARACJĘ
183. Uwagi przyjmującego deklarację

185. Podpis przyjmującego deklarację

OBJAŚNIENIA 

177. Imię 178. Nazwisko

179. Data wypełnienia deklaracji (dzień-miesiąc-rok) 180. Podpis składającego deklarację 

181. Imię i nazwisko pełnomocnika 10) 182. Podpis pełnomocnika 10)

184. Data (dzień-miesiąc-rok)

176. 

                 □   Załącznik A - Zapotrzebowanie na pojemniki i worki na odpady komunalne

                 □   Załącznik B - Obliczenie wysokości opłaty dla nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym

                 □   Inne (jakie?)9) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

H. OPŁATA RYCZAŁTOWA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W PRZYPADKU NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ DOMEK 

LETNISKOWY LUB INNEJ NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE 8) 

 1,5 m3 (pojemnik półpodziemny)

Wysokość opłaty  (poz. 364 z załącznika B) 

G. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI -  NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE BUDYNKIEM WIELOLOKALOWYM 5)

174.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie, przy ul. Rzeźniczej 1, 59-300 Lubin, tel. 76 7468001, mpwik@mpwik.lubin.pl; kontakt z 

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Administratora: rodo@mpwik.lubin.pl.

2. Przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia 2016/679 (przetwarzanie jest 

niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi), a to w szczególności w związku z wykonywaniem przez Zarząd Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Lubinie kompetencji organu podatkowego Gminy Miejskiej Lubin w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach), w tym prowadzenia postępowań podatkowych i czynności sprawdzających na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa oraz wykonywania czynności związanych z windykacją i 

egzekucją opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego).

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 2, w tym przez okres niezbędny do załatwienia sprawy oraz do upływu wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja 

podatkowa terminów przedawnienia zobowiązań i praw związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a po zrealizowaniu tych celów - przez okres wynikający z przepisów ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach. 

4. W zakresie i na warunkach wynikających z 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 przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

Przysługuje również Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

5. Podanie wymaganych przez formularz deklaracji danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach powołanych w pkt 2 i warunkuje prawidłowe wykonanie obowiązku złożenia deklaracji oraz korzystanie z 

przysługujących Pani/Panu zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; niepodanie danych osobowych może również wpływać na podjęcie, przebieg i rezultat podejmowanych wobec Pani/Pana czynności. 

6. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane upoważnionym do tego organom władzy publicznej, uczestnikom prowadzonych postępowań, w tym stronom i biegłym, na zasadach określonych w przepisach powołanych w pkt 2 oraz 

podmiotom, które na podstawie umowy wykonują w imieniu Administratora niezbędne czynności przetwarzania danych osobowych, w tym podmiotom świadczącym usługi informatyczne i pocztowe.

7. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie są poddawane profilowaniu.

Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Zgodnie z art. 10 ust. 2b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach kto wbrew obowiązkowi określonemu w art. 6m ust. 1 i 2 nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - podlega karze 

grzywny.

1) Należy wypełnić, jeżeli składającym deklarację jest osoba fizyczna.
2) Należy wypełnić, jeżeli składającym deklarację nie jest osoba fizyczna.
3) Należy wypełnić w przypadku braku nadania numeru.

7) Stawka opłaty zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Lubinie w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

6) Łączną minimalną liczbę i pojemność pojemników i worków, w którą ma być wyposażona nieruchomość oblicza się na podstawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Lubin.

POUCZENIA

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

8) Wypełnić w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy i innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

5) Wypełnia się w przypadku nieruchomości niezamieszkałych innych niż nieruchomości, których dotyczy część H.

4) Należy wypełnić, podając precyzyjne oznaczenie budynku/budynków lub ich części, w przypadku składania odrębnych deklaracji dla poszczególnych budynków lub ich części w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem 

wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi, jeżeli poszczególne budynki lub ich części posiadają przyporządkowane im oddzielne miejsca gromadzenia odpadów komunalnych.

9)  Wypełnić, jeżeli wraz z deklaracją składa się załączniki, np. dokument pełnomocnictwa.
10)  Wypełnić w przypadku podpisywania deklaracji przez pełnomocnika.


