
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA 
WŁAŚCICIELI  NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH,  DOMKÓW LETNISK OWYCH LUB INNYCH 

NIERUCHOMOŚCI WYK ORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE 

Podstawa prawna: Art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. 
U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) 

Składający: 
Właściciel nieruchomości niezamieszkałej, domku letniskowego lub innej nieruchomości 
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

Miejsce składania: Zespół Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Łapsze Niżne,  
ul. Jana Pawła II 20, 34 – 442 Łapsze Niżne 

Organ właściwy do 
złożenia deklaracji: Wójt Gminy Łapsze Niżne, ul. Jana Pawła II 20, 34 – 442 Łapsze Niżne 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI  

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (proszę zaznaczyć stawiając znak X) 

  
 

pierwsza deklaracja  
 

 
   (dzień – miesiąc – rok )  

  
 

nowa deklaracja z powodu zmiany danych  
 

 
   (dzień – miesiąc – rok )  
Przyczyny złożenia nowej deklaracji:  

 
 

  
 

korekta deklaracji za okres od – do  
 

 

Uzasadnienie przyczyn korekty: (dzień – miesiąc – rok )  
 

 

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  

 
 

osoba fizyczna  
 

osoba prawna  
 

jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 

Nazwisko i imię* / pełna nazwa** Numer PESEL* 
 
 

 
 

Numer NIP** Identyfikator REGON** Adres e-mail Nr telefonu 
 
 

 
 

 
 

 
 

C. ADRES ZAMIESZKANIA* /  ADRES SIEDZIBY**  
Kraj Województwo Powiat 

 
 

 
 

 
 

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu 
 
 

 
 

 
 

 
 

Miejscowość Kod pocztowy Poczta 
 
 

 
 

 
 

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
Ulica Nr domu Nr lokalu 

 
 

 
 

 
 

Miejscowość Kod pocztowy Poczta 
 
 

 
 

 
 

E. FORMA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ (proszę zaznaczyć stawiając znak X) 

 
 

Właściciel  
 

Współwłaściciel  
 

Użytkownik wieczysty 

 
 

Zarządca lub użytkownik  
 

Najemca, dzierżawca  
 

Inna forma władania 

E1. NIERUCHOMOŚĆ WSKAZANA W CZĘŚCI D JEST: (proszę zaznaczyć stawiając znak X) 

 
 

Niezamieszkała, na której powstają 
odpady komunalne  

 

Domkiem letniskowym lub inną nieruchomością wykorzystywaną na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe, wykorzystywaną jedynie przez część roku 
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F. DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOSCI NIEZAM IESZKAŁYCH  
F1. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji odpady komunalne będą zbierane w sposób selektywny (proszę zaznaczyć stawiając znak X) 
  

 

TAK  
 

NIE  
F2.  OBLICZENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE  ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ODBIÓR POJEMNIKÓW Z 
ODPADAMI KOMUNALNYMI  

 
Wielkość pojemnika w [litrach] Wielkość pojemnika w [litrach] Wielkość pojemnika w [litrach] 

Miesięczna kwota 
opłaty za odbiór 
pojemników [zł] 

(C + F + I)  

120 l 
 

……… 
 

……… 
 

 Ilość 
pojemników 

Stawka opłaty za odbiór 
pojemnika o określonej 

pojemności [zł] 
Kwota [zł]  

(A x B) 
Ilość  

pojemników 
Stawka opłaty za odbiór 
pojemnika o określonej 

pojemności [zł]  
Kwota [zł]  

(D x E) 
Ilość  

pojemników 

Stawka opłaty za odbiór 
pojemnik o określonej 

pojemności [zł] 
Kwota [zł]  

(G x H) 

Miesiąc A B C D E F G H I  J  

styczeń           

luty           

marzec           

kwiecień           

maj           

czerwiec           

lipiec           

sierpień           

wrzesień           

październik           

listopad           

grudzień           
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G. DOTYCZY WŁAŚCICIELI DOMÓW LETNISKOWYCH LUB INNYCH NIERUCHOMOŚCI 
WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE, WYKORZYSTYWANYCH JEDYNIE 
PRZEZ CZĘŚĆ ROKU 
G1. OŚWIADCZENIE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji odpady komunalne będą 
zbierane w sposób selektywny (proszę zaznaczyć stawiając znak X) 

  
 

TAK  
 

NIE  
G2. Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domu letniskowego lub od 
innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wskazanej w części D niniejszej 
deklaracji wynosi: 

 zł 
 

 

H. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 

 
 

 
 

(miejscowość i data) (czytelny podpis) 
I. ADNOTACJE URZĘDU 

 

 
POUCZENIE 

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 
czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1619 ze zm.) 

 
WYJAŚNIENIA 

• Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Łapsze Niżne deklarację o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 

• W przypadku zmiany określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na dalej nieruchomości należy 
złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Łapsze Niżne w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. 

• Obliczenia ilości odpadów komunalnych powstających na nieruchomości niezamieszkałej należy dokonać 
z wykorzystaniem norm zawartych w obowiązującym Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łapsze Niżne. 

• Stawki opłat za selektywne i nieselektywne gromadzenie odpadów określa uchwała Rada Gminy Łapsze Niżne w sprawie 
ustalenia stawki opłat za pojemnik o określonej pojemności. 

 
OBJAŚNIENIA 

* dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi. 
** dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących osobami fizycznymi. 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 
1182 ze zm.) informuje się, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Łapsze Niżne w imieniu której działa Wójt Gminy z siedzibą ul. 
Jana Pawła II 20, 34-442 Łapsze Niżne. 

2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizacji zapisów ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach i będą udostępniane innym odbiorcom na mocy przepisów prawa. 

3. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 
4. Podanie danych osobowych jest podyktowane wymaganiami określonymi w art. 6m ust. 1b ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) 
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