
  

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI 
Podstawa prawna: art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(t.j.: Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z póź. zm.) . 

Składający: Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy    

Lutomiersk (właściciel nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach) . 

Miejsce składania: Urząd Gminy Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II Nr 11, 95-083 Lutomiersk. 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI  

Wójt Gminy Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II Nr 11, 95-083 Lutomiersk 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji - zaznaczyć poprzez postawienie znaku „X 

□       PIERWSZA DEKLARACJA                     □      ZMIANA DANYCH 

W razie zmiany danych podać datę zmiany oraz jej uzasadnienie 

 

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ 

IMIĘ I NAZWISKO / NAZWA 
1) 

 

IDENTYFIKATOR PODATKOWY: PESEL / NIP
 1) 

 

NUMER TELEFONU* 

 

D1. ADRES ZAMIESZKANIA / SIEDZIBA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
1) 

Miejscowość: 

 

Ulica:  Nr domu: 

Kod pocztowy: 

 

Poczta: 

 

D2. ADRES DO KORESPONDENCJI ( jeżeli jest inny, niż w części D1) 

Miejscowość: 

 

Ulica: Nr domu: 

Kod pocztowy: 

 

Poczta: 

 

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ DOTYCZY DEKLARACJA 

Miejscowość: 

 

Ulica: 

 

Nr domu: 

F. FORMA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ - zaznaczyć poprzez postawienie znaku „X” 

□ WŁASNOŚĆ  

□ WSPÓŁWŁASNOŚĆ 

□ POSIADANIE 
2)

  ………………………… 

G. OŚWIADCZAM, ŻE: 

□ gromadzę odpady w sposób selektywny 
**

 - i do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję  

stawkę niższą 

□ nie gromadzę odpadów w sposób selektywny - i do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję 

stawkę wyższą 



  

 

 

 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E zamieszkuje ….………… osób. 

 

                                                                                                                               

Sposób wyliczenia opłaty miesięcznej (liczba osób zamieszkujących x stawka) 

 

LICZBA OSÓB 

ZAMIESZKUJĄCYCH 

STAWKA OPŁATA 

MIESIĘCZNA 

   

 

H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO 

DEKLARACJĘ *** 

 

 

 

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

       /miejscowość, data/                                                                              /czytelny podpis/ 

I. ADNOTACJE ORGANU  

 

 

 

 

 

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 2012 r. poz. 1015 

z późn. zm.).  

Wyjaśnienia:  

▪ Obowiązek złożenia deklaracji do Wójta Gminy Lutomiersk o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi powstaje w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.  

▪ W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi należy złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Lutomiersk w terminie 14 dni od dnia 

nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za 

miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.  

▪ W przypadku niezłożenia deklaracji w terminie określonym powyżej albo uzasadnionych wątpliwości co do 

danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy Lutomiersk określi 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. 

▪ Stawkę opłaty od osoby ustala Rada Gminy Lutomiersk. Stawki po uchwaleniu podawane są do publicznej 

wiadomości.  

Objaśnienia: 

  

1)   dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. 

2)  podać tytuł będący podstawą do władania daną nieruchomością (np. dzierżawa, najem, posiadanie bez tytułu 

    prawnego) . 

*  -  podanie numeru telefonu nieobowiązkowe. 

** - Uważa się, że właściciel nieruchomości zamieszkałej gromadzi odpady w sposób selektywny, jeżeli 

segreguje odpady i wrzuca odpady zmieszane, szkło, odpady opakowaniowe lekkie do odpowiednich 

pojemników umieszczonych w granicach swojej nieruchomości, natomiast papier, metal, zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, leki, baterie gromadzi w sposób określony w 

regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lutomiersk. Odpady zielone oraz 

ulegające biodegradacji zagospodarowywuje  na kompostowniku znajdującym się na terenie 

nieruchomości. W tym przypadku do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuje się stawkę niższą. 

*** -  niepotrzebne skreślić  

 

 


