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DEKLARACJA  

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH ORAZ 

WŁAŚCICIELI DOMKÓW LETNISKOWYCH ORAZ INNYCH NIERUCHOMOŚCI 

WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO -WYPOCZYNKOWE  

 

Podstawa prawna: 
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 

2021 r. poz. 888 ze zm.) 

Składający: 

1. Właściciel nieruchomości zamieszkałej w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach  

2. Właściciele domków letniskowych na nieruchomości albo innych nieruchomości wykorzystywanych na 

cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie Gminy Łapsze Niżne 

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 

Termin składania 

W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na 

danej nieruchomości odpadów komunalnych. 

Do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana w przypadku zmiany danych 

będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI  

 

1. Cel złożenia deklaracji 

   złożenie deklaracji 
  korekta deklaracji  

Zaznacza się stosownie do art.81 ustawy Ordynacja podatkowa 

 

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

  pierwsza deklaracja 
Data powstania obowiązku opłaty (dzień-miesiąc-rok) 

 

  nowa deklaracja  

 

Data zaistnienia zmiany (dzień-miesiąc-rok)  
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 Zamieszkania nowonarodzonego dziecka  

 Zmiany miejsca zamieszkania osoby/osób (w obrębie gminy)-___(liczba osób) 

 Zamieszkania osoby/osób spoza terenu gminy-___(liczba osób) 

Zmiany miejsca zamieszkania osoby/osób poza teren gminy-___(liczba osób) 

Zgonu osoby zamieszkującej na nieruchomości 

Informacji dotyczącej posiadania kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów 

Inne___________________________________________________________________________ 

 Wygaśnięcia obowiązku uiszczania opłaty z powodu: 

___________________________________________________________________________________ 
W przypadku zaznaczenia „wygaśniecie obowiązku uiszczania opłaty” nie wypełnia się części G1, G2, G3 lub H1 deklaracji. 

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  

 

Składający deklarację (zaznaczyć właściwe pole stawiając znak X) 

 osoba fizyczna  osoba prawna  
jednostka organizacyjna nie posiadająca 

osobowości prawnej 

Nazwisko i imię* / pełna nazwa** 

Nr PESEL* NIP** 

 

REGON 

Adres e-mail Nr telefonu 

Dzień-Miesiąc-Rok 

 

__-__-____ 
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C. ADRES ZAMIESZKANIA* /  ADRES SIEDZIBY**  

 

Kraj Województwo Powiat 

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość Kod pocztowy 

D. ADRES NIERUCHOMO ŚCI NA TERENIE GMINY ŁAPSZE NIŻNE NA KTÓREJ 

POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE  (należy wypełnić tylko w przypadku, gdy adres nieruchomości, na której powstają odpady 

komunalne jest inny niż adres wskazany w części C) 

 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość Kod pocztowy 

E. RODZAJ NIERUCHOMOŚCI  (zaznaczyć właściwy kwadrat stawiając znak X ) 

  Zamieszkała (należy wypełnić część G )  
Domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele 

rekreacyjno- wypoczynkowe, jedynie przez część roku ( należy wypełnić 

część H ) 

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

  Właściciel  Współwłaściciel  Użytkownik wieczysty 

  Zarządca lub użytkownik  Najemca, dzierżawca  Jednostka organizacyjna 

  Wspólnota mieszkaniowa /spółdzielnia  Inna forma władania (podać jaka)________________________________ 

G. OPŁATA  ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  DLA WŁAŚCICIELI  

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 
G1. INFORMACJA DOTYCZĄCA POSIADANIA KOMPOSTOWNIKA PRZYDOMOWEGO I 

KOMPOSTOWANIA W NIM BIOODPADÓW STANOWIĄCYCH ODPADY KOMUNALNE  
(należy wypełnić w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, zaznaczyć stawiając znak X)  

  
Posiadam kompostownik przydomowy i kompostuję 

w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne  
Nie posiadam kompostownika przydomowego i nie 

kompostuję w nim bioodpadów stanowiących odpady 

komunalne 

G2. OŚWIADCZENIE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ DOTYCZĄCE PRZEMIOTU OPŁATY 

 
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C/D niniejszej deklaracji 

zamieszkuje (należy podać liczbę osób na nieruchomości, której dotyczy deklaracja) os 

G3. OBLICZENIE MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 

1. Liczba osób zamieszkujących nieruchomość 

     Należy podać liczbę mieszkańców wskazaną w deklaracji w części G2 
os 

2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

    Stawka opłaty zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Łapsze Niżne zł/os/m-c 

3.Wysokość miesięcznej opłaty bez zwolnienia w części z opłaty 

     Iloczyn poz.1 i poz.2 zł/m-c 

4. Zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Wysokość zwolnienia zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Łapsze Niżne. W przypadku, gdy zwolnienie nie       

przysługuję należy wpisać 0. zł/os/m-c 

5.Wartość zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami   komunalnymi 
    Iloczyn poz.1  i poz.4. W przypadku gdy zwolnienia nie przysługuję proszę wpisać 0. zł/m-c 

6.Wysokość miesięczna opłaty po odliczeniu zwolnienia 

    Różnica kwot z poz.3 i poz.5. W przypadku gdy zwolnienie nie przysługuje proszę wpisać 0 zł/m-c 
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POUCZENIE 
 

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1427 ze zm.) 

 

WYJAŚNIENIA 

 
1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Łapsze Niżne  deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej 

nieruchomości odpadów komunalnych. 

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.  

3. W związku ze śmiercią mieszkańca, właściciel nieruchomości może złożyć nową deklarację zmniejszającą wysokość zobowiązania z tytułu 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.   

4. W przypadku niezłożenia deklaracji w terminie określonym w art. 6m ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach albo 

uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy Łapsze Niżne określi w drodze decyzji wysokość opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z art. 6o w/w ustawy. 

5. W przypadku konieczności skorygowania uprzednio złożonej deklaracji należy złożyć korektę deklaracji – art.81 § 2 ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. –Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1325  ze zm.) 

6. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości są zobowiązani do zbierania w 

sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie 

utrzymania czystości i porządku w gminie. Niezastosowanie się do w/w obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych będzie 
skutkowało koniecznością zastosowania wobec właściciela nieruchomości stawki opłaty podwyższonej (stawka opłaty zgodnie z uchwalą 

Rady Gminy Łapsze Niżne w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi  na 

nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki tej opłaty i uchwały Rady Gminy Łapsze Niżne w sprawie 
ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe) 

7. W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację o posiadaniu przydomowego kompostownika (o którym mowa w 
art. 6m ust. 1b pkt 7 ustawy) nie posiada kompostownika lub nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w 

kompostowniku przydomowym lub uniemożliwia wójtowi lub upoważnionej przez niego osobie dokonania oględzin nieruchomości w celu 

weryfikacji zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym – wójt stwierdza w drodze decyzji utratę prawa do zwolnienia z części 
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Utrata prawa do zwolnienia następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym 

stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek powodujących utratę zwolnienia (art. 6k ust. 4b ustawy). 

8. W przypadku stwierdzenia w drodze decyzji utraty prawa do zwolnienia z części opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponowne 
skorzystanie ze zwolnienia z części opłaty może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa 

do tego zwolnienia stała się ostateczna, i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

(art. 6 k ust. 4c ustawy). 

OBJAŚNIENIA 

 
* dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi,  

** dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących osobami fizycznymi. 

 

 

H. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI DOMÓW 

LETNISKOWYCH LUB INNYCH NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE 

REKREACYJNO- WYPOCZYNKOWE JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU  
H1.  WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 

1. Roczna ryczałtowa stawka opłaty od jednego domku letniskowego na nieruchomości 

albo innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 
Stawka opłaty zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Łapsze Niżne zł/rok 

2. Liczba domków letniskowych znajdujących na nieruchomości albo liczba 

nieruchomości  wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe 
Należy podać liczbę domków letniskowych bądź nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno  
wypoczynkowe szt. 

3. Wysokość rocznej ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi  
 Iloczyn poz.1  i poz.2 zł/rok 

I.   INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH (zaznaczyć w przypadku załączenia stawiając zna X) 

   Pełnomocnictwo/upoważnienie    Akt notarialny  Inne (podać jakie)_____________________ 

J.  PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 

 
Miejscowość i data Podpis  Imię i nazwisko oraz podpis pełnomocnika 

K.  ADNOTACJE URZĘDU 

 

H. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI DOMÓW 

LETNISKOWYCH LUB INNYCH NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE 

REKREACYJNO- WYPOCZYNKOWE JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU  
H1.  WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 

4. Roczna ryczałtowa stawka opłaty od jednego domku letniskowego na nieruchomości 

albo innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 
Stawka opłaty zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Łapsze Niżne zł/rok 

5. Liczba domków letniskowych znajdujących na nieruchomości albo liczba 

nieruchomości  wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe 
Należy podać liczbę domków letniskowych bądź nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno  
wypoczynkowe szt. 

6. Wysokość rocznej ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi  
 Iloczyn poz.1  i poz.2 zł/rok 

I.   INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH (zaznaczyć w przypadku załączenia stawiając zna X) 

   Pełnomocnictwo/upoważnienie    Akt notarialny  Inne (podać jakie)_____________________ 

J.  PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 

 
Miejscowość i data Podpis  Imię i nazwisko oraz podpis pełnomocnika 

K.  ADNOTACJE URZĘDU 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

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.U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 

 
1. Administratorem Państwa danych jest Wójt Gminy Łapsze Niżne  (adres: ul. Jana Pawła II 20, 34-442 Łapsze Niżne, telefon 

kontaktowy: 18 265 93 10, e-mail: gmina@lapszenizne.pl). 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres 

Administratora.  

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji obowiązków prawnych 
Administratora, wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm). 

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów 
przechowywania określonych w przepisach szczególnych,  w tym przepisów archiwalnych.  

5. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu. 

6. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, 
Liechtenstein i Islandię). 

7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych (RODO); 

8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o 

którym mowa w punkcie 3, w tym może skutkować wydaniem decyzji określającej wysokość opłaty. 
9. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych 

osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

 

H. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI DOMÓW 

LETNISKOWYCH LUB INNYCH NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE 

REKREACYJNO- WYPOCZYNKOWE JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU  
H1.  WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 

7. Roczna ryczałtowa stawka opłaty od jednego domku letniskowego na nieruchomości 

albo innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 
Stawka opłaty zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Łapsze Niżne zł/rok 

8. Liczba domków letniskowych znajdujących na nieruchomości albo liczba 

nieruchomości  wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe 
Należy podać liczbę domków letniskowych bądź nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno  
wypoczynkowe szt. 

9. Wysokość rocznej ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi  
 Iloczyn poz.1  i poz.2 zł/rok 

I.   INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH (zaznaczyć w przypadku załączenia stawiając zna X) 

   Pełnomocnictwo/upoważnienie    Akt notarialny  Inne (podać jakie)_____________________ 

J.  PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 

 
Miejscowość i data Podpis  Imię i nazwisko oraz podpis pełnomocnika 

K.  ADNOTACJE URZĘDU 

 

H. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI DOMÓW 

LETNISKOWYCH LUB INNYCH NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE 

REKREACYJNO- WYPOCZYNKOWE JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU  
H1.  WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 

10. Roczna ryczałtowa stawka opłaty od jednego domku letniskowego na 

nieruchomości albo innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe 
Stawka opłaty zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Łapsze Niżne zł/rok 

11. Liczba domków letniskowych znajdujących na nieruchomości albo liczba 

nieruchomości  wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe 
Należy podać liczbę domków letniskowych bądź nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno  
wypoczynkowe szt. 

12. Wysokość rocznej ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi  
 Iloczyn poz.1  i poz.2 zł/rok 

I.   INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH (zaznaczyć w przypadku załączenia stawiając zna X) 

   Pełnomocnictwo/upoważnienie    Akt notarialny  Inne (podać jakie)_____________________ 

J.  PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 

 
Miejscowość i data Podpis  Imię i nazwisko oraz podpis pełnomocnika 

K.  ADNOTACJE URZĘDU 

 

mailto:gmina@lapszenizne.pl

