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1. Numer Identyfikacji Podatkowej lub PESEL

.................................................................................................................

2. Nr dokumentu Załącznik 
do Uchwały Nr XIII/80/2019

Rady Gminy Łaziska 
  z dnia 30 grudnia 2019 r.

z dnia …..................................

D-O 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010).

Składający: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych będących właścicielami nieruchomości, a także
współwłaścicieli, użytkowników  wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a
także innych podmiotów władających nieruchomością.

Miejsce składania: Wójt Gminy właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
3. Nazwa i adres siedziby wójta 

WÓJT GMINY ŁAZISKA
ŁAZISKA 76, 24-335 ŁAZISKA

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

4. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):

q 1. deklaracja1 - powstanie obowiązku od (data)  ............................................ 
q 2. nowa deklaracja2 - zmiana danych od (data) ………………………………..
q 3. korekta deklaracji3 - zmiana danych od (data) ……………………………….

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

q1. właściciel         q 2. współwłaściciel        q 3. użytkownik wieczysty   

   q 4. podmiot posiadający nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu     q 5. inny podmiot władający nieruchomością 

D. DANE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
* - dotyczy podmiotu niebędącego osobą fizyczną   ** - dotyczy podmiotu będącego osobą fizyczną

D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 
6. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):

q1. osoba fizyczna q 2. osoba prawna q 3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

7. Nazwa pełna * / Nazwisko **

8. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię, drugie imię **

9. Identyfikator REGON* 10. Numer PESEL **

Pola 11, 12, 13 wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany.

11. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok) 12. Imię ojca 13. Imię matki 

D.2. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA **
14. Kraj 15. Województwo 16. Powiat 

17. Gmina 18. Ulica 19. Nr domu 20. Nr lokalu

21. Miejscowość

24. Numer telefonu i e-mail 

22. Kod pocztowy 23. Poczta
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E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE4

25. Gmina  26. Ulica 27. Numer domu/lokalu 28. Miejscowość  29. Kod pocztowy

F. OŚWIADCZENIE O WYPEŁNIANIU OBOWIĄZKU ZBIERANIA ODPADÓW W SPOSÓB 
SELEKTYWNY

30. Oświadczam, że: (zaznaczyć kwadrat)

q wypełniam obowiązek zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny

G. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

(Należy wybrać właściwą dla danej nieruchomości opcję i zaznaczyć odpowiedni kwadrat oraz podać żądane dane)

q 31. Oświadczam, że na terenie nieruchomości zamieszkałej5, określonej w części E deklaracji – zamieszkuje ……………. osób 
(podać ilość mieszkańców).

q 32. Oświadczam, że na nieruchomości niezamieszkałej6, określonej  w części E deklaracji, odpady komunalne gromadzone są 
miesięcznie w następujących pojemnikach lub workach (podać liczbę pojemników lub worków dla właściwych pojemności): 

     120 litrów -   ……… szt.               240 litrów  ……… szt                    1100 litrów …….... szt.                 2500 litrów ………. szt.

q 33.Oświadczam, że nieruchomość, określona w części E deklaracji,  jest nieruchomością w części zamieszkałą przez liczbę 
mieszkańców wskazanych w poz. 31, i w części niezamieszkałą, a powstają odpady komunalne gromadzone w sposób 

określony w poz. 32.7

H. KWOTA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

H.1. KWOTA OPŁATY OD WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ 
MIESZKAŃCY (oblicza i wpisuje właściciel)

Liczba mieszkańców (z poz. 31) 34.

Stawka opłaty od jednego mieszkańca8 35.

zł

Wysokość opłaty miesięcznej
  (iloczyn liczby z poz. 34 i kwoty z poz. 35)

 36.

zł

Wysokość opłaty kwartalnej9

(opłatę miesięczną z poz. 36 należy pomnożyć przez 3 miesięce)

 37.

zł

H.2. KWOTA OPŁATY OD WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ 
MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE (oblicza i wpisuje właściciel)

 Ilość zadeklarowanych worków/pojemników z podziałem na ich  
pojemności  (z poz. 32)

38.

szt.

 Stawka opłaty za worek/pojemnik o określonej pojemności10 39.
  …………….……………………..………….…. zł za worek o pojemności 120 l 
 
…………….………………….……..…….…. zł za pojemnik o pojemności 120 l 
 
……………………………..…..………………. zł za pojemnik o pojemności 240 l 

……………………….……………..….……. zł za pojemnik o pojemności 1100 l

  …..…………………………..………..………. zł za pojemnik o pojemności 2500 l

Wysokość opłaty miesięcznej 
(suma iloczynów właściwych liczb z poz. 38 i kwot z poz. 39)

40.

zł

Wysokość opłaty kwartalnej9

(opłatę miesięczną z poz. 40 należy pomnożyć przez 3 miesięce)

41.

zł
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H.3. KWOTA OPŁATY OD WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI, KTÓRA W CZĘŚCI STANOWI 
NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A W CZĘŚCI NIERUCHO-
MOŚĆ, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY 
KOMUNALNE (oblicza i wpisuje właściciel)

Wysokość opłaty miesięcznej (z poz. 36) 42.

zł

Wysokość opłaty miesięcznej (z poz. 40) 43.

zł

Suma opłat miesięcznych (z poz. 42 i poz. 43) 44.

zł

Wysokość opłaty kwartalnej9

(opłatę miesięczną z poz. 44 należy pomnożyć przez 3 miesięce)

45.

zł

I. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH 

46. Nazwa i liczba załączników 

J. OŚWIADCZENIE I PODPIS WŁAŚCICIELA/ OSOBY REPREZENTUJĄCEJ WŁAŚCICIELA

47. Imię 48. Nazwisko

49. Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok) 50. Podpis (pieczęć) właściciela lub osoby władającej nieruchomością/ 
osoby reprezentującej 

K. ADNOTACJE ORGANU

51. Uwagi organu 

52. Data (dzień - miesiąc - rok) 53. Podpis przyjmującego formularz

 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 2019 r., poz. 1438, ze zm.).

Objaśnienia dotyczące sposobu wypełnienia deklaracji

1. Tabela B poz. 4 Pole „deklaracja”

Należy zaznaczyć znakiem „X” kwadrat w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie składał wcześniej deklaracji  o wysokości opłaty za
gospodarowanie  odpadami  komunalnymi.  Deklarację  należy  złożyć  w  terminie  14  dni  od  dnia  zamieszkania  na  danej  nieruchomości
pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.    

2. Tabela B poz. 4 Pole „nowa deklaracja”

Należy  zaznaczyć  znakiem  „X”  kwadrat  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.
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3. Tabela B poz. 4 Pole „korekta deklaracji”

Należy zaznaczyć znakiem „X” kwadrat w przypadkach wystąpienia w deklaracji  błędów pisarskich, rachunkowych lub innych oczywistych
pomyłek.

4. Tabela E

Dla każdej  nieruchomości  należy  złożyć  odrębną  deklarację.  W  przypadku  nieruchomości  zlokalizowanych  w zabudowie  wielorodzinnej
(wielobudynkowej) właściciel nieruchomości  składa jedną deklarację dla grupy nieruchomości  lub budynków korzystających ze wspólnego
punktu gromadzenia odpadów komunalnych. 

5. Tabela G poz. 31 

Oświadczenie składa właściciel nieruchomości, na której istnieją budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne oraz, w której stałe lub
czasowo zamieszkują mieszkańcy. W przypadku wyboru oświadczenia zawartego w poz. 31 należy wypełnić tabelę H.1.   

6. Tabela G poz. 32

Oświadczenie składa właściciel nieruchomości,  na której prowadzona jest działalność handlowa, usługowa, wytwórcza, rzemieślnicza itp. (np.
budynki  użyteczności  publicznej,  placówki  oświatowe,  lokale  handlowe,  gastronomiczne,  zakłady  rzemieślnicze,  usługowe,  produkcyjne,
hotele, zakłady opieki zdrowowtne, targowiska, cmentarze itp.). W przypadku wyboru oświadczenia zawartego w poz. 32 należy wypełnić
tabelę H.2.   

7. Tabela G poz. 33

Oświadczenie składa właściciel  nieruchomości,  na której  istnieją budynki  mieszkalne jednorodzinne i  wielorodzinne oraz,  w której stałe i
czasowo zamieszkują mieszkańcy i równocześnie prowadzona jest działalność określona w punkcie 6. W przypadku wyboru oświadczenia
zawartego w poz. 33 należy wypełnić tabelę H.1, H.2 i H.3.   

8. Tabela H.1 Pole „Stawka opłaty od jednego mieszkańca”

Należy wpisać właściwą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określoną w odrębnej uchwale Rady Gminy Łaziska w
sprawie  wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawek takiej opłaty oraz ustalenia stawki
opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności. 

9. Tabela H.1, H.2, H.3 Pole „Wysokość opłaty kwartalnej”  

„Wysokość  opłaty  kwartalnej”  wyliczona w pozycji  37,  41 i  45 oznacza kwotę podlegającą wpłacie bez wezwania,  z dołu,  w terminach
określonych  w  odrębnej  uchwale  Rady  Gminy  Łaziska  w  sprawie  określenia  terminu,  częstotliwości  i  trybu  uiszczania  opłaty  za
gospodarowanie odpadmi komunalnymi, gotówką w kasie Urzędu Gminy Łaziska albo u inkasenta albo na rachunek bankowy Gminy Łaziska
Nr 02 8734 0008 0030 1036 2000 0010, podając w tytule wpłaty (przelewu) „za odpady - .. kwartał … roku, dotyczy nieruchomości …………”

10. Tabela H.2 Pole „Stawka opłaty za worek/pojemnik o określonej pojemności”

Należy wpisać właściwą stawkę opłaty za pojemnik lub worek określoną w odrębnej uchwale Rady Gminy Łaziska w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawek takiej opłaty oraz ustalenia stawki  opłaty za pojemnik lub
worek o określonej pojemności. 

Klauzula informacyjna

Działając na podstawie 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 (Dz. Urz. UE L 119,s. 1 z późn. zm.), zwanej dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:
1) Administratorem  Pana/Pani  danych  osobowych,  podawanych  w  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami

komunalnymi jest Wójt Gminy Łaziska z siedzibą w Łaziskach 76, 24-335 Łaziska, tel 81 827 69 20.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: IODO@zeto.lublin.pl.
3) Dane  osobowe  podawane  w  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  przetwarzane  są  w  celu

dokonania wymiaru i poboru obowiązkowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
związku z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019, poz. 2010), ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (DZ. U. z 2019 r. poz. 900, ze zm) i ustawy z dnia 17  czerwca 1966 r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2019 r., poz. 1438, ze zm.).

4) Odbiorcami  Pana/Pani  danych  osobowych  będą  wyłącznie  podmioty  uprawnione  do  uzyskania  danych  osobowych  na  podstawie
przepisów  prawa.  Ponadto  Pana/Pani  dane  mogą  zostać  przekazane  podmiotom,  które  przetwarzają  Pana/Pani  dane  w  imieniu
Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia.

5) Dane  osobowe  podane  w  deklaracji  będą  przechowywane  przez  okres  niezbędny  do  realizacji  wskazanego  w  pkt  3  celu,  z
uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym archiwalnych.

6) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie wymaganym ustawodawstwem oraz warunkiem załatwienia
sprawy, o której mowa w punkcie 3. Niepodanie danych skutkuje niewypełnieniem obowiązku wynikającego z art. 6m ust. 1 i 2 ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

7) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia

swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania swoich danych osobowych,

b) wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO, tj.
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8) Ponadto informuję, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pani/Pan decyzjom, które się opierają
wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 RODO.                           
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