
Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr X/75/2015 
Rady Miasta Łańcuta 
z dnia 8 października  2015 r. 

 
 

Znak sprawy: 
 
 

Numer kartoteki: 
 

 
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE      

ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 

Podstawa prawna: 
 

ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) 

Składający: Właściciel nieruchomości 1 położonej na terenie Miasta Łańcuta  
Miejsce składania: Urząd Miasta Łańcuta, Pl. Sobieskiego 18, 37-100 Łańcut 

 
Jasne pola formularza Deklaracji wypełnia właściciel nieruchomości czytelnie, dużymi, drukowanymi literami 
 

 
ORGAN  WŁAŚCIWY  
DO  PRZYJĘCIA  
DEKLARACJI: 

 

 
BURMISTRZ  MIASTA  ŁAŃCUTA  
Pl.  Sobieskiego  18,  37-100  Łańcut 

A.  SKŁADANA DEKLARACJA STANOWI (właściwe zaznaczyć) 2 

 
 pierwszą deklarację 
 nową deklarację                        
 korektę uprzednio złożonej deklaracji 

       
       Zdarzenie powodujące konieczność złożenia deklaracji ………………………..……………………………………………………. 
                                                           
       Data zdarzenia powodującego konieczność złożenia deklaracji: …………………………..………….…………………………..….                    

B.  DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Składający (właściwe zaznaczyć) 

 
  osoba fizyczna                                      
  osoba prawna                        
  jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 

 
 
B1. Osoba fizyczna 
 

 
Imię i Nazwisko 

 
 
 
Nr PESEL  

 
Imię ojca, imię matki 

 
Ulica i numer domu/lokalu                                                  
 
Kod pocztowy i miejscowość 
 
Nr telefonu 

 
Adres e-mail 

 
 
 
 
B2. Pozostałe podmioty 
 

 
 
 
 
Pełna nazwa podmiotu z siedzibą 

 
Nr KRS 
 
Nr NIP 
 
Nr REGON 

 
Adres e-mail 

 
Nr telefonu 



C. ADRES  DO  KORESPONDENCJI,  JEŻELI  JEST  INNY  NIŻ  W B1 i B2 
 

 

 
Ulica i numer domu/lokalu  ……………………………………………………………………………………………………………... 
 
Kod pocztowy i miejscowość  …………………………………………………………………………………………………………...                                           

D. ADRES  NIERUCHOMOŚCI,  NA  KTÓREJ   POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 3 

 
 
 
 
Ulica 

 
 
Nr domu / Nr lokalu 

 
 
Nr ewidencyjny w rejestrze gruntów 

 D1. Informacja o nieruchomości (właściwe zaznaczyć): 
 
 

 nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy – wypełnić tylko część E 
 nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne  - wypełnić tylko część F 
 nieruchomość w części zamieszkała i w części niezamieszkała – wypełnić część E, część F i część G  

 
E. OPŁATA  ZA  GOSPODAROWANIE  ODPADAMI  KOMUNALNYMI  NA   NIERUCHOMOŚCI,   NA   KTÓREJ    
     ZAMIESZKUJĄ   MIESZKAŃCY 
 
E1. Sposób zbierania odpadów  komunalnych (właściwe zaznaczyć) 
 
      Oświadczam,  że  odpady  komunalne  z  nieruchomości  wskazanej  w  części  E deklaracji  będą  zbierane  w  sposób: 
 
 
 

 selektywny 4 
 

 nieselektywny  
 

E2. Obliczenie  wysokości opłaty miesięcznej  
 
 
 
 
Rodzaj  gospodarstwa  domowego  

Liczba 
gospodarstw 
na 
nieruchomości 

Stawka  opłaty (zł/miesiąc) 5 

 (odpowiednie  wpisać) 
Wysokość opłaty miesięcznej =       
A x B  lub  A x C 

Zbieranie 
selektywne 

Zbieranie 
nieselektywne 

A B C 
1-osobowe     
2-osobowe     
3-osobowe     
4-osobowe     
5-osobowe     
od 6 osób i powyżej     
 
Deklaruję do zapłaty: 
 

 
 
……….……………..…… zł 

 
 
 
 
 
 
F. OPŁATA  ZA  GOSPODAROWANIE  ODPADAMI  KOMUNALNYMI  NA   NIERUCHOMOŚCI,   NA   KTÓREJ    
    NIE  ZAMIESZKUJĄ   MIESZKAŃCY,  A  POWSTAJĄ  ODPADY  KOMUNALNE 



 
F1. Sposób zbierania odpadów  komunalnych (właściwe zaznaczyć) 
 
Oświadczam,  że  odpady  komunalne  z  nieruchomości  wskazanej  w  części  F deklaracji  będą  zbierane  w  sposób: 
 

 selektywny 4 
 

 nieselektywny  
 

 
F2. Obliczenie  wysokości opłaty   
 
  

Typy pojemników Stawka opłaty  (zł / pojemnik) 6 
(odpowiednie wpisać) 

 

Liczba 
pojemników na 

miesiąc 

Wysokość opłaty 
miesięcznej: 

stawka za pojemnik 
x 

liczba pojemników 

Zbieranie 
selektywne 

Zbieranie 
nieselektywne 

80 litrów     
110-120 litrów     
240 litrów     
1100 litrów     
2200 litrów     
KP-5 (5000 litrów)     
KP-7 (7000 litrów)     
   
Pojemniki inne niż wyżej 
wymienione7 
(należy wpisać pojemność w litrach) 
 

ponad 80  
do 1099  
 
x 0,18 zł 

ponad 
1100 do 
20000  
x 0,15 zł 

 
         x 0,37 zł 

  

      
      
      
      
 
Deklaruję do zapłaty: 
 

 
 
…………………….…. zł 

 

 
 G. ŁĄCZNA      KWOTA     OPŁATY     ZA     GOSPODAROWANIE  ODPADAMI        
KOMUNALNYMI      NA       NIERUCHOMOŚCI W CZĘŚCI ZAMIESZKAŁEJ                         
I W CZĘŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ 
 
 Suma z części E2. i F2. deklaracji 

 
 
 
……………..…….. zł 

H. PODPIS  SKŁADAJĄCEGO  DEKLARACJĘ 
 

 
 

………………………………………………………………. 
miejscowość i data 

 

     

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

czytelny podpis właściciela nieruchomości bądź osoby reprezentującej 
właściciela nieruchomości (należy dołączyć pełnomocnictwo lub inny dokument, 
z którego wynika uprawnienie do reprezentowania właściciela nieruchomości) 

 

 
I. ADNOTACJE  ORGANU 
 

 

 

 
 
 
 



OBJAŚNIENIA: 
 
1. W rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właścicielami nieruchomości są 

również współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające 
nieruchomość       w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.  

2. Pierwszą deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego 
mieszkańca lub powstania na nieruchomości niezamieszkałej odpadów komunalnych. 
Nową deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od zmiany danych będących podstawą ustalenia 
wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości 
odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości. 
Korektę deklaracji należy złożyć w przypadku konieczności sprostowania błędów w uprzednio złożonej 
deklaracji.  

3. Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację. 
4. Selektywne zbieranie odpadów (segregacja odpadów) – należy przez to rozumieć prowadzoną przez 

właściciela nieruchomości segregację odpadów z terenu jego nieruchomości. Segregacja polega na podziale 
odpadów na poszczególne rodzaje (frakcje) oraz osobnym gromadzeniu  ich tj.: tworzywa sztuczne, 
opakowania wielomateriałowe i metale, makulatura, szkło bezbarwne i kolorowe, zużyty sprzęt elektryczny  
i elektroniczny, zużyte opony, odpady wielkogabarytowe, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie   
i akumulatory, popiół i żużel, odpady biodegradowalne (zielone), nie użytkowana odzież i tkaniny oraz 
pozostałe odpady zmieszane. 
Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nieprawidłowo 
prowadzonej selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, Burmistrz Miasta Łańcuta podejmie 
działania przewidziane przepisami prawa. 

5. Stawka  opłaty  została  określona w Uchwale Rady Miasta Łańcuta w sprawie wyboru metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. 

6. Stawka opłaty została określona w Uchwale Rady Miasta Łańcuta w sprawie ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemniki z odpadami komunalnymi powstałymi na 
nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy,  a powstają odpady komunalne. 

7. Zgodnie z Uchwałą wskazaną w punkcie 6, stawkę za pojemnik o pojemności innej niż wymieniona                    
w Uchwale oblicza się mnożąc pojemność pojemnika wyrażoną w litrach przez cenę jednego litra odpadów: 
- pojemniki od ponad 80 litrów do 1099 litrów (gdy odpady są zbierane selektywnie) - 0,18 zł za  1 litr 
odpadów  
- pojemniki od ponad 1100 litrów do 20 000 litrów (gdy odpady są zbierane selektywnie)  - 0,15 zł za 1 litr 
odpadów 
- pojemniki od ponad 80 litrów do 20 000  litrów (gdy odpady nie są zbierane selektywnie)  - 0,37 zł za 1 litr 
odpadów. 
 

 
 
 

POUCZENIE: 
 
1. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną 

własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają 
wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową. 

2. W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach kwot wynikających z niniejszej deklaracji lub 
wpłacenia ich 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  (Dz. U. z 2014 r., poz. 1619 ze zm.). 

3. W sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 613)  – Ordynacja podatkowa. 

4. W przypadku niezłożenia deklaracji lub uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, 
Burmistrz Miasta Łańcuta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami, biorąc 
pod uwagę uzasadnione szacunki,  w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających                                  
na nieruchomościach o podobnym charakterze. 

5. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w 
którym nastąpiła zmiana. 

 


