
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVI/175/20 Rady Gminy Łanięta z dnia 18 grudnia 2020 r. 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Podstawa prawna 
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. 2020 poz. 

1439 z późn. zm.) 

Podmiot zobowiązany 

do złożenia deklaracji 

Formularz przeznaczony dla: właścicieli nieruchomości zamieszkałych*; właścicieli nieruchomości 

niezamieszkałych*; właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne 

nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.* 

*przez właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne  

i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością (na podstawie 

art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) 

Termin składania 

14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej 

nieruchomości odpadów komunalnych; do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

nastąpiła zmiana w przypadku danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Miejsce składania Urząd Gminy Łanięta, Łanięta 16, 99-306 Łanięta 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Wójt Gminy Łanięta, Łanięta 16, 99-306 Łanięta 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (wynikający z art. 6m ustawy o u. c. i p. w g.) 

1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem ,,X'') 

               

 

 

   pierwsza deklaracja - data powstania obowiązku opłaty ….................................................   
                                                                                                        (dzień - miesiąc - rok) 

 

 

   nowa deklaracja w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia opłaty - data zaistnienia  
 

   zmiany ……………………………….... 
          (dzień - miesiąc - rok) 

   ustanie obowiązku uiszczania opłaty – data ustania obowiązku opłaty ………………………………….. 
                                                                                                                            (dzień - miesiąc - rok) 
 

 

 

 

   korekta deklaracji (błędnie złożonej) – okres, którego dotyczy korekta: od ……………………………... 
                                                                                                                                               (dzień - miesiąc - rok) 

   do ……………………………….                                                                         
   (dzień - miesiąc - rok) 
 

 

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem ,,X'') 

 
 

    właściciel 
   

 

 

    współwłaściciel   

 

 

    użytkownik wieczysty 

 

 

    jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu 

 

 

    inny podmiot władający nieruchomością - np. najemca, dzierżawca (określić): ……………………………….. 

 

D. DANE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (wypełnić właściwe)* 

2. Wypełnia osoba fizyczna*  

 

 

 

 

 

3. Wypełniają pozostałe podmioty* 

Imię i nazwisko Nazwa pełna 
  

 

 

 

PESEL NIP REGON 
 
 

 
 

 

Nr telefonu Nr telefonu 
 
 

 

 

 
 



Adres e-mail Adres e-mail 
  

Adres zamieszkania Adres siedziby  

kraj 

 

 kraj 

województwo 

 

województwo 

powiat 

 

powiat 

gmina 

 

gmina 

miejscowość 

 

miejscowość 

 

nr domu 

 

nr lokalu 

 

nr budynku nr lokalu 

kod pocztowy 

 

kod pocztowy 

poczta 

 

poczta 

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

Miejscowość  Numer budynku Numer lokalu 

   

Kod pocztowy Poczta 

  

WYPEŁNIAJĄ WYŁĄCZNIE WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 

F. INFORMACJA DOTYCZĄCA POSIADANIA KOMPOSTOWNIKA PRZYDOMOWEGO  

I KOMPOSTOWANIA W NIM BIOODPADÓW STANOWIĄCYCH ODPADY KOMUNALNE 

(WYŁĄCZNIE DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH BUDYNKAMI 

MIESZKALNYMI JEDNORODZINNYMI – art. 6k ust. 4a ustawy o u. c. i p. w g.) 

4. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji, na której zlokalizowany 

jest budynek mieszkalny jednorodzinny (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem ,,X’’) 
 

              posiadam kompostownik i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne 

 

              nie posiadam kompostownika 
 

G. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI 

ZAMIESZKAŁEJ 

5. Oświadczenie właściciela nieruchomości zamieszkałej (podać liczbę mieszkańców) 

  Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji zamieszkuje ..................... osób.  

 

6. Miesięczna stawka opłaty za osobę wynosi: 
 

………………….. zł / osobę / miesiąc 

7. Miesięczna wysokość zwolnienia za posiadanie kompostownika 

przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów za osobę wynosi: 
 

………………….. zł / osobę / miesiąc 

8. Miesięczna stawka za osobę z uwzględnieniem zwolnienia za 

posiadanie kompostownika przydomowego i kompostowania w nim 

bioodpadów wynosi: 

 

………………….. zł / osobę / miesiąc 

9. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej (iloczyn 

liczby osób wskazanych w części G pkt 5 i kwoty podanej w części G pkt 6 lub 8) 

 

………….……  osób  x  ……………..  zł  =  ………………....  zł / miesiąc 



 

Pouczenie: 

1) Stosownie do art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U.    

z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.) niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j. Dz. U. 

z 2020 r., poz. 1427 z późn. zm). 

2) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Wójta Gminy Łanięta o wysokości opłaty                      

za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości 

pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 

3) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających 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. 

 

 

 

……..……………………………………………………………… 
                                                                                                             (Data i czytelny podpis) 

 

 
 

 

 

 

WYPEŁNIAJĄ WYŁĄCZNIE WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH 

H. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ  

(podać liczbę poszczególnych pojemników) 

10. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji odpady komunalne 

gromadzone są w następujących pojemnikach: 

I. 

Pojemność pojemnika 

II. 

Liczba pojemników  

III. 

Stawka miesięcznej opłaty za 

pojemnik o danej pojemności 

określona w uchwale  

Rady Gminy Łanięta  

Nr  XXVI/175/20  

Rady Gminy Łanięta  

z dnia 18 grudnia 2020 r. 

IV. 

Iloczyn liczby pojemników o 

danej pojemności i stawki 

miesięcznej opłaty pojemnik 

o danej pojemności  

(II x III) 

pojemnik 60 l 
 

………………… szt. 
 

 

………………… zł 
 

 

………………… zł 
 

pojemnik 120 l 
 

………………… szt. 

 

………………… zł 
 

 

………………… zł 
 

pojemnik 240 l 
 

………………… szt. 

 

………………… zł 
 

 

………………… zł 
 

pojemnik 1100 l 
 

………………… szt. 

 

………………… zł 
 

 

………………… zł 
 

11. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie 

nieruchomości niezamieszkałej (suma wartości podanych w kolumnie IV) 

 

………………… zł/miesiąc 
 

K. ADNOTACJE ORGANU 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE. L. 119.1 z 04.05.2016 Administrator Danych przekazuje 

następujące informacje: 

I. Administratorem Pani/Pana danych w Urzędzie Gminy Łanięta jest Wójt Gminy Łanięta  

z siedzibą w Łaniętach, Łanięta 16, 99-306 Łanięta. 

II. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Paweł Modrzejewski, kontakt: inspektor@kiodo.pl, 

tel. 544 544 001. 

III. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań związanych  

z gospodarowaniem  odpadami komunalnymi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  

(tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze) w związku z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach. 

IV. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa, a także podmioty, z którymi Administrator zawarł stosowne umowy 

powierzenia (np. w zakresie obsługi IT, usługi kurierskie). 

V. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów oraz 

przechowywane przez okres 5 lat, w celu realizacji obowiązku archiwizacyjnego wynikającego  

z przepisów prawa. 

VI. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych 

osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych. 

VII. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych 

osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. 

VIII. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi 

przepisami prawa jest obligatoryjne, na podstawie art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 

r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020, poz. 1439 z późn. zm.). 

IX. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane. 

X. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do Państw trzecich. 

                                                                                     
 

mailto:inspektor@kiodo.pl

