
 
 

 

 

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI  
WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DRUKOWANYMI 
LITERAMI  

1. Nr dokumentu 

DOK 

 
DEKLARACJA 

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
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) 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz.900) 
Składający: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych, prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej 

będących właścicielami nieruchomości, posiadaczami samoistnymi nieruchomości, użytkownikami wieczystymi, posiadaczami 
nieruchomości lub ich części oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami  
z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami 
nieposiadającymi osobowości prawnej, osób fizycznych tworzących wspólnotę lub spółdzielnię mieszkaniową. 

Termin składania: 
 
 
Miejsce składania    

W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca  
W terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia 
wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
Urząd Gminy Łagiewniki, ul. Jedności Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 2.                               Wójt Gminy Łagiewniki, ul. Jedności Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 3. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

❑1. deklaracja pierwsza od _ _  - _ _ - _ _ _ _  (dzień, miesiąc, rok)             ❑3. ustanie obowiązku opłaty _ _  - _ _ - _ _ _ _ 

❑ 2. zmiana danych zawartych w deklaracji od _ _  - _ _ - _ _ _ _    (dzień, miesiąc, rok) 

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ 

 4. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

❑ 1. Właściciel / użytkownik wieczysty nieruchomości ❑ 2. Współwłaściciel / współużytkownik wieczysty nieruchomości  

 (ilość współwłaścicieli …….……) 

❑ 3. Zarządca, zarząd wspólnoty mieszkaniowej,  ❑ 4. Inny podmiot władający (najemca, dzierżawca, użytkownik itp.)……………. 

zasobów spółdzielczych 

D. DANE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
* - dotyczy osób fizycznych            ** - dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej 

D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 
 5. Rodzaj płatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

❑ 1. Osoba fizyczna ❑ 2. Osoba prawna  ❑ 3. Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 
 6. Nazwisko i Imię* /  Nazwa pełna ** 

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

 7. Identyfikator REGON (o ile posiada) NIP 

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

8. Numer PESEL   

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

 Pole 9 wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany. 

 9. Data urodzenia  

……………………………………………………………….…………… 

10. Imię ojca 

……………………………………………….………………………… 

11. Imię matki 

…………………………………………………………….…………………… 

D.2. ADRES ZAMIESZKANIA * / ADRES SIEDZIBY ** 

 12. Kraj 

……………………………………….…………………………………..… 

13. Województwo  

………………………………………….…………………..…………… 

14. Powiat  

………………………………………….………………….…………………… 

 15. Gmina 

……………..……………………………………………………………..… 

16. Ulica 

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

17. Nr budynku 

………….………….…………… 

18. Nr lokalu 

………………………………..…..… 

 19. Miejscowość 

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

20. Kod pocztowy 

…………………………………… 

21. Poczta 

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

 22. Numer telefonu 
 
   ………………………………………………………………………… 

23. Adres e-mail 
 
                                        ……………………………………………………………………….. 

D.3. DANE O NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ DOTYCZY DEKLARACJA 
 24. Gmina 

……………..……………………………………………………………..… 

25. Ulica 

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

26. Nr budynku 

………….………….…………… 

27. Nr lokalu 

………………………………..…..… 

 28. Miejscowość 

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

29. Kod pocztowy 

…………………………………… 

30.  Poczta 

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

 31. Nr działki w przypadku nie nadania nr domu 
 
……………………………………………………………………. 

32. Ilość lokali mieszkalnych (dotyczy budynków wielolokalowych) 
 
………………………………………………………………………………………………. 

33. Oświadczam, że na terenie nieruchomości zamieszkuje liczba osób: 
 

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

 

 

 



 

 

 

 

 

E. WYMIAR OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Z TYTUŁU 
OSÓB ZAMIESZKAŁYCH 

  Podstawa wyliczenia opłaty 
(ilość osób zamieszkałych) 

Stawka opłaty (zł) 
określona w uchwale 
(zł/na mieszkańca/miesiąc) 

 

Kwota opłaty miesięczna (zł) 
(iloczyn poz. 34 i 35) 

 
 

 Opłata z tytułu osób 
zamieszkałych na 
nieruchomości 

34. 

 

…………………………………………….....………...... 

35. 

 

…………….…………………………….zł 

36. 

 

………….......……………..zł / miesiąc 

 
F. UZASADNIENIE ZMIANY DANYCH ZAWARTYCH W DEKLARACJI 
  

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

 
G. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH  
 37. Do deklaracji dołączono: 

 

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

H. POUCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 
SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 
Pouczenie 

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1438). 
 38. Imię 

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

39. Nazwisko 

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

 40. Data wypełnienia deklaracji (dd-mm-rrrr) 
 

 

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

41. Podpis składającego deklarację 
 

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

 
I.  KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
  

Administratorem danych jest Wójt Gminy Łagiewniki (ul. Jedności Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki), Inspektor Ochrony Danych biuro@msvs.com.pl.  
Dane osobowe będą przetwarzane w celu utrzymaniu czystości w gminie na podstawie 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 zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
Dane będą udostępniane wyłącznie organom podatkowym oraz organom egzekucyjnym, a także podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie 
Administratora (Zakład Informatyki „INFO-SPÓŁKA” s.c., doradztwo prawne).  
Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres wskazany w JRWA Urzędu Gminy Łagiewniki tj. 5 lat, nie krócej jednak niż okres spłaty zobowiązań 
oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń.  
Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania. Ma Pani/Panu prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.  

 
J. ADNOTACJE ORGANU WERYFIKUJĄCEGO WYSOKOŚĆ OPŁATY 
 42. Uwagi organu  

 
 
 
 

 

 43. Data (dd-mm-rrrr) 
 

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

44. Podpis weryfikującego formularz 

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

1) Niepotrzebne skreślić. 

 

  

mailto:biuro@msvs.com.pl


 

 

 

Formularz jest przeznaczony dla właścicieli nieruchomości, do których ma zastosowanie art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz.2010), którzy: 

I. składają deklarację na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi po raz pierwszy, 

II. dokonują zmiany danych  zawartych w deklaracji  

Deklaracja dotyczy nieruchomości zamieszkałych 

W przypadku posiadania kilku nieruchomości należy wypełnić deklarację dla każdej nieruchomości oddzielnie. 

 

Przez właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające 

nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. 

Przed wypełnieniem deklaracji należy zapoznać się z objaśnieniami i informacjami zawartymi na formularzu. 

Jeżeli pole przeznaczone do wypełnienia nie będzie wypełnione – organ weryfikujący przyjmie, że składający deklarację wpisał „0” lub „nie dotyczy”. 

Deklaracja składa się z 10 części oznaczonych literami od A do J. Łącznie ma 44 pola (określone w tekście, jako pozycje) od 1 do 44. 

W części B 

poprzez zaznaczenie odpowiedniego kwadratu określić, czy to jest pierwsza deklaracja, zmiana danych zawartych w deklaracji, czy ustanie obowiązku 

opłaty. W każdym przypadku należy podać dzień, miesiąc i rok. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty 

należy złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. 

W części C 

składający określa formę władania nieruchomością, poprzez zaznaczenie właściwego kwadratu określa sposób władania nią. W przypadku 

współwłasności / współużytkowania wieczystego (zaznaczony kwadrat 2), jeżeli nie został wyłoniony zarząd lub zarządca, należy podać ilość 
współwłaścicieli. 

W części D 

-  należy podać dane identyfikacyjne podmiotu składającego deklarację D.1 

-  siedzibę lub miejsce zamieszkania składającego  D.2 

-  dane odnośnie nieruchomości, której dotyczy deklaracja D.3 

Część E 

poświęcona jest wyliczeniu opłaty za zagospodarowanie odpadów z tytułu zamieszkania: 

• w pozycji 34 należy podać ilość osób zamieszkałych na terenie nieruchomości wskazanej w części D.3. 

• w pozycji 35 należy podać miesięczną stawkę opłaty od jednego mieszkańca wynikającą z uchwały właściwej rady gminy. 

• w pozycji 36 należy podać kwotę, która stanowi iloczyn ilości osób zamieszkałych i stawki opłaty (poz. 34 x poz. 35) –jest to 

wysokość miesięcznej opłaty za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości  

Część F 

Uzasadniamy powód złożenia deklaracji 

W części G 

podajemy informacje załącznikach poz.37 

W części H 

wpisujemy imię i nazwisko właściciela nieruchomości lub imię i nazwisko jego przedstawiciela oraz datę wypełnienia deklaracji . Podpis składany 

w pozycji 41 stanowi jednocześnie potwierdzenie zapoznania się  z  pouczeniem, które znajdują się w części H. 

Część  I  

Zawiera klauzule informacyjną  

Część J 

wypełnia organ dokonujący weryfikacji deklaracji (pozycje 42-44). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objaśnienia do deklaracji DOK 

na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 


