
UCHWAŁA NR 151/XVII/2019
RADY GMINY ŁĄCKO

z dnia 29 listopada 2019 roku

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych 

nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,  położonych na obszarze gminy 
Łącko.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r, 
poz. 506 ze zm.) oraz art. 6n ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej 
przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały.

§ 2. 1. Deklarację składa się w Urzędzie Gminy Łącko, 33-390 Łącko 445.

2. Dopuszcza się składanie deklaracji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wyłącznie 
w formatach wymienionych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku 
w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów 
i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.180 ze zm.).

3. Deklaracja złożona za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej musi być podpisana bezpiecznym 
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem 
potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

4. Deklaracje składane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej mogą być przesyłane za 
pośrednictwem dedykowanej strony internetowej www.epuap.gov.pl.

§ 3. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do złożenia deklaracji w terminie:

1. do 14 dni od powstania odpadów komunalnych na nieruchomości, na której znajdują się domki 
letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;

2. do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą 
ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstających na 
nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na 
cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łącko.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 3 grudnia 2019 r.

Poz. 8526



§ 5. Traci moc: Uchwała Nr 96/XXXVIII/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 29 września 2017 r. w sprawie 
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, 
położonych na obszarze gminy Łącko.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

 
Przewodniczący Rady Gminy

Bernadetta Wąchała-Gawełek
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 151/XVII/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 29 listopada 2019 r. 
 

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD, WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, 

KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.  
Prawidłowe wypełnienie formularza ułatwi wcześniejsze zapoznanie się z objaśnieniami do wypełniania 
 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI DOMKÓW LETNISKOWYCH LUB INNYCH NIERUCHOMOŚCI 

WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKERACYJNO-WYPOCZYNKOWE  

 

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

                                     poz. 2010). 

 

Składający:            Właściciel (w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)1  nieruchomości, na 

                                    których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - 

                                    wypoczynkowe, położonych na obszarze gminy Łącko. 

                                      

Termin składania:     14 dni od dnia powstania odpadów komunalnych na danej nieruchomości, 

                                    do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych określonych 

w poprzedniej deklaracji 

 

Miejsce składania: Urząd Gminy w Łącku, 33-390 Łącko 445 

 
A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

1.   Nazwa organu: 
WÓJT GMINY ŁĄCKO 

33-390 ŁĄCKO 445 

 
  B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI   

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)   

2. PIERWSZA DEKLARACJA 2 

 

- data powstania obowiązku podatkowego      ..…… - ……….-……….. 
                                                              (dzień -  miesiąc -  rok)                 

                                                                

 

3. NOWA DEKLARACJA 3  

 
- zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji (data zaistnienia  zmian) 

                                                           

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

 

 

4. KOREKTA DEKLARACJI  4  

 
- data zdarzenia dokonania korekty                …….. - …….. - ………… 

                                                              (dzień -  miesiąc -  rok)                             
 

 

 
C. TYTUŁ PRAWNY, RODZAJ WŁADANIA (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)    

  

            □   właściciel   

            □   współwłaściciel     

            □   użytkownik wieczysty       

            □   jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu  

            □   inny podmiot władający nieruchomością 
 

 

D. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  

  

  D. 1.  RODZAJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)   

 

 □ osoba fizyczna      □ osoba prawna           □ jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 
 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 3 – Poz. 8526



D. 2.  IMIĘ I NAZWISKO (dotyczy osoby fizycznej) / PEŁNA NAZWA (dotyczy osoby prawnej oraz jednostki 

         organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej) 

 

 

 

 

 

 

D. 3.  PESEL (dotyczy osoby fizycznej) / NIP i REGON (dotyczy osoby prawnej oraz jednostki 

        organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej)  

 

 

 

 

 

D. 4.  ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY 

 

 

5. Kraj 6. Województwo 7. Powiat  

8. Gmina 9. Ulica 10. Nr domu 11. Nr lokalu  

12. Miejscowość 

 

13. Kod pocztowy 14.  Nr telefonu 15. Adres e-mail  

D. 5.  ADRES DO KORESPONDENCJI (jeżeli jest inny niż w rubryce D.4)  

 

  

16. Kraj 17. Województwo 18. Powiat   

19. Gmina 

  

20. Ulica 21. Nr domu 22. Nr lokalu   

23. Miejscowość 24. Kod pocztowy   

 
D. 6.  ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE    

25. Gmina  ŁĄCKO 

 

26. Nr domu 27. Nr lokalu: 

 

 

  28. Miejscowość   29. Kod pocztowy 

 

  

 
E. RYCZAŁTOWA WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 6  : 

    stawka podstawowa opłaty ryczałtowej  x ilość domków = kwota opłaty do zapłaty  
 

 

30. Stawka podstawowa7 opłaty  zgodna  

z  uchwałą  Rady Gminy  Łącko           
    x 

31. Ilość domków 

 

 

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

    = 

 32. opłata roczna: 

 

 

          ................ zł 

 

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami stanowi iloczyn liczby domków oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, określoną Uchwałą Rady Gminy Łącko w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na obszarze gminy Łącko 

 

 
 F. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO 

      DEKLARACJĘ 

33. Data wypełnienia deklaracji    

 

 

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

 38. Podpis (pieczęć) składającego deklarację** 
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G. ADNOTACJE ORGANU: 

 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

  

 

 

……………………                                                        ……………………...                                                                    
              (data)                                                                                                             (podpis dokonującego adnotacji) 
 

Pouczenie:  

*W przypadku niezapłacenia w obowiązującym terminie kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

z poz. 36 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza 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. 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.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) informujemy klientów Urzędu Gminy Łącko, że:  

1) Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy Łącko danych osobowych klientów jest Wójt 

Gminy Łącko. Adres: Urzędu Gminy Łącko, 33-390 Łącko 445, tel. 18 4140710. 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@lacko.pl 

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze 

wynikających z przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz 

przepisów wykonawczych do w/w aktów prawnych. 

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat tj. okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem 

okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych 

5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.  

6) Dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom – organom podatkowym oraz organom egzekucyjnym.  

7) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

 - 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 Państwa danych. 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem 

przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, 

które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.  

 

Objaśnienie: 

1 Właścicielem nieruchomości są także współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby 

posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. 
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2 W przypadku gdy na nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości 

wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, powstaną odpady komunalne właściciel nieruchomości jest 

obowiązany złożyć pierwszą deklarację do Wójta Gminy Łącko.   

 
3 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 danych, będących podstawą ustalenia wysokości opłaty. 
 
4 W przypadku poprawienia błędu, który został popełniony w uprzednio złożonej deklaracji właściciel nieruchomości 

składa korektę deklaracji. 
 
5 Sposób gromadzenia odpadów komunalnych został określony w regulaminie utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Łącko.    
 
6 Stawka opłaty ryczałtowej została określona uchwałą w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych 

nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na terenie gminy Łącko. 

 
7 Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązywania się z ustawowego 

obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych naliczona zostanie w drodze decyzji opłata podwyższona 

(wraz z odsetkami) za odbieranie odpadów komunalnych. 
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