
UCHWAŁA NR 50/X/2015
RADY GMINY ŁĄCKO

z dnia 3 lipca 2015 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst 
jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 6n ust.1ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.), Rada Gminy Łącko uchwala,  co 
następuje:

§ 1. 

1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez 
właścicieli nieruchomości położonej na terenie Gminy Łącko, na których zamieszkują mieszkańcy.

2. Wzór deklaracji - obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja 
stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego - składanej przez właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych - stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. 

1. Właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć deklarację, o której mowa w § 1 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 14 dni od 
dnia nastąpienia zmiany.

3. W przypadku skorygowania uprzednio złożonej deklaracji należy złożyć korektę deklaracji wraz 
z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
– Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 613).

§ 3. 

1. Właściciele nieruchomości składają deklaracje w formie papierowej w Urzędzie Gminy w Łącku, 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 pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz 
udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 206, poz.1216 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 .

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łącko.

§ 5. 

Z dniem 1 sierpnia 2015 r. traci moc:

Id: C0B00B4F-0FF9-4885-91BE-88D691862440. Podpisany Strona 1

http://www.epuap.gov.pl/
http://www.epuap.gov.pl/


- uchwała Rady Gminy Łącko Nr 99/XXXV/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie 
zmiany uchwały Nr 5/XXVI/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

- uchwała Nr 5/XXVI/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia 2015 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Bernadetta Wąchała-Gawełek
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 50/X/2015  
Rady Gminy Łącko  
z dnia 3 lipca 2015 r.  

 
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD, WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, 
KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.  
MOŻNA SKŁADAĆ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ:   www.epuap.gov.pl 
 

Prawidłowe wypełnienie formularza ułatwi wcześniejsze zapoznanie się z objaśnieniami do  wypełniania 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podstawa prawna:   Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
                                      w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.,  poz. 1399 ze zm.) 
 
Składający:               Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych,  
                                      położonych na terenie Gminy Łącko (właściciel nieruchomości w  
                                       rozumieniu ustawy o  utrzymaniu czystości  i porządku w gminach) 1  
 
Miejsce składania:   Urząd Gminy w Łącku, 33-390 Łącko 445 

 
A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
3. Nazwa organu: 

WÓJT GMINY ŁĄCKO 
33-390 ŁĄCKO 445 

 
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 
         4. PIERWSZA DEKLARACJA 2 

 
- data powstania obowiązku podatkowego    …….. - …….. - ………… 

                                                              (dzień -  miesiąc -  rok)                
                                                                

 
         5. NOWA DEKLARACJA 3  

 
- zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji (data zaistnienia  
  zmian                                                             
                                                                        …….. - …….. - ………… 

                                                            (dzień -  miesiąc -  rok)                
 

 
         6. KOREKTA 4  

 
               pierwszej deklaracji                       nowej deklaracji 
 

 
C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

7. Forma władania  
    nieruchomością   
    (zaznaczyć właściwy 
    kwadrat) 
 
 
 
 
 

 
                 właściciel      
     
       
                 współwłaściciel     

      
                 użytkownik wieczysty       
 
        
                 inny podmiot władający nieruchomością 
 
 
                ………………………………………………(należy określić) 
 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE  
ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 

2. Nr dokumentu 1. Identyfikator podatkowy (nr PESEL) podatnika wym. w części D 
 
   
 └────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘ 
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D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ ORAZ ADRES ZAMIESZKANIA 
8. Nazwisko: 
 

9. Imię: 
 

10. Gmina:  11. Ulica: 12. Nr domu: 
 

13. Nr lokalu: 
 

14. Miejscowość: 15. Kod pocztowy: 
 

16. Nr telefonu kontaktowego: (nieobowiązkowo) 
 

17. Adres e- mail: (nieobowiązkowo) 

 
D.2 ADRES DO KORESPONDENCJI (jeżeli inny niż w rubryce D.1) 
18. Kraj: 
 

19.Województwo: 
 

20. Powiat: 
 

21. Gmina: 
 

22. Ulica: 23. Nr domu: 24. Nr lokalu: 
 

25. Miejscowość: 26. Kod pocztowy: 27. Poczta: 
 

 
D.3 ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE (jeżeli inny niż w 
rubryce D.1) 
28. Gmina: 

ŁĄCKO 
29. Ulica: 30. Nr domu: 31. Nr lokalu: 

 
32. Miejscowość: 33. Kod pocztowy: 

 
 

D. DANE OGÓLNE DOTYCZACE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 
34. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D.1/D.3 (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 

a) gromadzę odpady w sposób selektywny 5 :  
 
TAK   (do ustalenia miesięcznej opłaty stosuję stawkę niższą) 

 
               NIE   (do ustalenia miesięcznej opłaty stosuję stawkę wyższą) 
 

b) odpady zielone  
 
zagospodarowuję w przydomowym kompostowniku 6 o powierzchni   ………..  m3   
 

                nie zagospodarowuję w przydomowym kompostowniku i zobowiązuję się do oddzielnego gromadzenia  
               w  pojemniku/ worku  
 

 
E. INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

35. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D.1/D.3 zamieszkuje: 
 

                                                                                                                                ..….……………………… 
                                                                                                                                (należy podać liczbę mieszkańców) 7 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[
[

[

[
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F. INFORMACJA O WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 
ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 
I. Wielkość gospodarstwa 
    domowego 
   (ilość osób tworzących 
    gospodarstwo domowe) 
 

 
Opłata od gospodarstwa domowego w 
przypadku  selektywnej zbiórki 
odpadów 

 
Opłata od gospodarstwa domowego w  
przypadku  niestosowania się do  
 selektywnej zbiórki odpadów 
 

 
KWOTA 

 
Zaznaczyć 

prawidłową 
kolumnę: X 

 
KWOTA 

 
Zaznaczyć 

prawidłową 
kolumnę: X 

1-2 8 zł/ miesiąc 36. 16 zł/ miesiąc 39. 
3-5 18 zł/ miesiąc 37. 26 zł/ miesiąc 40. 

powyżej 5 23 zł/ miesiąc 38. 30 zł/ miesiąc 41. 
 
 
Wysokość opłaty za 2. miesięczny okres rozliczeniowy8 

 

42. 
            
   ..………….    x   2   =      ……………….. 
   (kwota opłaty)       (m-ce)       (wysokość opłaty w zł)9 

 
 
43. Kwota opłaty do zapłaty za 2. miesięczny okres rozliczeniowy wynosi:     .........................  zł* 
 

G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO 
DEKLARACJĘ 

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

 
H. ADNOTACJE ORGANU: 

 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
 
……………………                                                                  .………………………...                                                    
              (data)                                                                                                                    (podpis dokonującego adnotacji) 
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Pouczenie:  
 
*W przypadku niezapłacenia w obowiązującym terminie kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi z poz. 43 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz.1619 ze zm.). 
 
Objaśnienie: 
 
1 Właścicielem nieruchomości – w rozumieniu ustawy właścicielem nieruchomości są także współwłaściciele, 
użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub 
użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością (art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy).  
 

2 Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Wójta Gminy Łącko o wysokości opłaty za  
gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości 
pierwszego mieszkańca. 
 
3 W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od 
dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza 
się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 
 
4 Zgodnie z art. 81 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., 
poz. 613) skorygowanie deklaracji następuje przez  złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym 
pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty. 
 
5  Odpady komunalne, zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w sposób określony w Regulaminie o 
utrzymaniu czystości i porządku  na terenie Gminy Łącko.  
 
6 Przez kompostownik należy rozumieć specjalną skrzynię służącą do kompostowania bioodpadów, 
kompostownikiem nie jest pryzma na gruncie, na której składowane są bioodpady.  
 
7  Należy podać faktyczną ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość, a nie ilość osób zameldowanych. 
 
8  Terminy płatności opłaty wraz z okresem rozliczeniowym reguluje uchwała Rady Gminy Łącko w sprawie 
określenia terminu, częstotliwości i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami.  
 
 9 Wysokość opłaty ustalono w Uchwale Rady Gminy Łącko w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.  
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