
WZÓR 
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI 
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI. 

 STRONA 1 

NR EWIDENCYJNY MIEJSCE I DATA ZŁOŻENIA 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Podstawa prawna 
Art. 6m oraz  art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1439) 

Organ Burmistrz Łap 

Miejsce składania 

deklaracji 
Urząd Miejski w Łapach, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy 

A. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

A.1. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (należy zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 OSOBA FIZYCZNA 

□ OSOBA PRAWNA        

□ JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 

NAZWISKO I IMIĘ / NAZWA PEŁNA  
 

 

 

KOWALSKI JAN 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

PESEL (w przypadku osób fizycznych) 

 

 

XXXXXXXXXXX 

………………………………………………… 

NIP (w przypadku pozostałych 

właścicieli nieruchomości): 

 

 

……………………………………… 

REGON(w przypadku 

pozostałych właścicieli 

nieruchomości): 

 

……………………………….. 

TELEFON KONTAKTOWY: 

500 0000 000  

…………………………………………………… 

E-MAIL: 

 

……………………………………………………………………… 

A.2. ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY: 

KRAJ 

POLSKA 
……………………………….. 

WOJEWÓDZTWO 

PODLASKIE 
………………………………………………….. 

POWIAT 

 BIAŁOSTOCKI 
……………………………………… 

GMINA 

ŁAPY 
……………………………….. 

ULICA 

ŁADNA 
………………………………………………….. 

NR DOMU 

7 

………………….. 

NR LOKALU 

 

…………………. 

MIEJSCOWOŚĆ 

ŁAPY 
……………………………….. 

KOD POCZTOWY 

18-100  
………………………………………………….. 

POCZTA 

ŁAPY 

………………………………………. 

A.3. ADRES KORESPONDENCYJNY (jeżeli jest inny niż w pkt A.2.) 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

  



 STRONA 2 

B. CEL ZŁOŻENIA DEKLARACJI (należy zaznaczyć właściwy kwadrat): 

□ PIERWSZA DEKLARACJA  

       

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

 

 ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W DEKLARACJI (nowa deklaracja) 

(data zmiany) ……………………..……………………. i polega na: 

        (dzień-miesiąc-rok) 

              □ zmianie ilości osób zamieszkałych lub; 

 inne, jakie..ZMIANA METODY USTALENIA STWAKI OPŁATY / KOMPOSTOWNIK 

 

C. DANE IDENTYFIKACYJNE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY  

C.1.  ADRES NIERUCHOMOŚCI 

KRAJ 

 

POLSKA 
……………………………….. 

WOJEWÓDZTWO 

 

PODLASKIE 
………………………………………………….. 

POWIAT 

 

BIAŁOSTOCKI 

………………………………………. 

GMINA 

 

ŁAPY 
……………………………….. 

ULICA 

 

ŁADNA 
………………………………………………….. 

NR DOMU 

 

7 

………………….. 

NR LOKALU 

 

 

………………… 

MIEJSCOWOŚĆ 

 

ŁAPY 
……………………………..… 

KOD POCZTOWY 

 

18-100  
………………………………………………..… 

POCZTA 

 

ŁAPY 

……………………………………… 

C.2. TYTUŁ PRAWNY, FORMA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ (należy zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 

□ WŁAŚCICIEL 

 WSPÓŁWŁAŚCICIEL 

□ ZARZĄDCA 

□ UŻYTKOWNIK 

 

□ UŻYTKOWNIK WIECZYSTY 

□ POSIADACZ SAMOISTNY 

□ POSIADACZ ZALEŻNY (np. najemca/dzierżawca) 

□ INNY PODMIOT WŁADAJĄCY 

NIERUCHOMOŚCIĄ 

 

 



 

 

 
STRONA 3 

D. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI  KOMUNALNYMI   

D.1. LICZBA ZAŁĄCZNIKÓW ZA (w przypadku gdy opłata dotyczy 

więcej niż jednej nieruchomości do deklaracji należy dołączyć odpowiednią 

liczbę załączników ZA określających każdą kolejną nieruchomość) 

 

 

………………………………..... 
(wpisać liczbę załączników) 

D.2. Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi: 

 

…….……3…………     ×     ………18…….……….     =     ……………54………. 
(liczba mieszkańców  

zamieszkujących nieruchomość) 

 

               (stawka opłaty) (wysokość miesięcznej 

opłaty) 

 

D.3. Dane dotyczące zwolnienia 

Oświadczam, że kompostuję bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym- dotyczy 

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

 TAK                                

□ NIE                                        

D.4. Wyliczenie kwoty zwolnienia (należy wypełnić w przypadku zaznaczenia punktu D.3) 

 

…….……3…………     ×     ………2…….……….    =     …………6……….. 
(liczba mieszkańców  

zamieszkujących nieruchomość) 

 

            (kwota zwolnienia) (wysokość miesięcznego 

zwolnienia) 

 

D.5. Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi po odliczeniu zwolnienia (jeśli takie 

właścicielowi przysługuje) 

 

……….……54…………..     -     …………….6……………….    =     …….……48…………….. 
(wysokość miesięcznej opłaty 

wyliczonej w części D.2.) 

  (wysokość zwolnienia z części D.4.) (wysokość miesięcznej opłaty) 

 

 

 

  

 

E. WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (dane 

wynikające z deklaracji oraz załączników ZA stanowią podstawę obliczenia miesięcznej opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi z uwzględnieniem wszystkich zgłoszonych nieruchomości) 

 wysokość miesięcznej opłaty:                                 48 

……………………………………………………………………………. 

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 

SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Oświadczam, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

 

…………………………………………………………….                 ……………………………..……………………                              
                          (miejscowość i data)                                                                                             (podpis) 

 



STRONA 4 

G. ADNOTACJE ORGANU 

 
Informacja Administratora – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanego dalej RODO 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Łap, Urząd Miejski w Łapach, ul. Gen Wł. Sikorskiego 24, 

18-100 Łapy, www.lapy.pl, www.bip.um.lapy.wrotapodlasia.pl, tel. 85 715 2251. 

2. Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan 

kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: iod@um.lapy.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia systemu gospodarki odpadami komunalnymi 

polegającego na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Łapy, 

związanym ze złożeniem deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. a i c RODO.  

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane kurierom, operatorom pocztowym, osobom upoważnionym przez 

Administratora, obsłudze prawnej Administratora, a także innym podmiotom, którym dane będą musiały być udostępnione 

na podstawie przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania postępowania w sprawie tj. przez okres niezbędny do 

realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa oraz na podstawie przepisów prawa dotyczących archiwizacji. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje 

Pani/Panu prawo do: 

a) sprostowania danych, 

b) usunięcia danych, 

c) ograniczenia przetwarzania danych, 

d) przenoszenia danych, 

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 

f) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,  

że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie. 

7. W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia udzielonej zgody 

w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody. 

8. Podanie danych osobowych, poza danymi przetwarzanymi na podstawie zgody, jest wymogiem ustawowym, niezbędnym 

do prawidłowego złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Konsekwencją 

niepodania danych osobowych będzie niemożność prawidłowego złożenia deklaracji, co może skutkować wszczęciem 

przez organ z urzędu postępowania w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania,  

o którym mowa w art. 22 rozporządzenia. 

 

Pouczenie: 

1.Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy  

z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1427 ze zm.) 

2. Deklaracja może być składana za pomocą platformy ePUAP w formie formularza elektronicznego 

opatrzonego elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP. 

 

Załącznik ZA – wypełnić i załączyć, jeżeli właściciel deklaruje drugą i kolejną nieruchomość, na której zamieszkują 

mieszkańcy. 

 

 

 

http://www.lapy.pl/
http://www.bip.um.lapy.wrotapodlasia.pl/
mailto:iod@um.lapy.pl


Informacja: 
1) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Burmistrza Łap o wysokości opłaty za 

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

mieszkańca. 

2) 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. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 

3) Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 

r. poz. 1439.) W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo 

uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz Łap określa w drodze decyzji, wysokość 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez 

Radę Miejską metody, a w przypadku ich braku – uzasadnione szacunki. 

4) Zgodnie z art. 2 ust 1 pkt 4 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439.) 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; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


