
 
 

UCHWAŁA NR XV/100/2020 
RADY MIEJSKIEJ W ŁAZACH 

z dnia 27 maja 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XX/169/12 z dnia 26 października 2012 r. w sprawie określenia wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze Gminy Łazy 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), art. 6 n ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019 poz. 2010), po konsultacji z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Rada Miejska w Łazach uchwala następuje:  

§ 1. W uchwale Nr XX/169/12 z dnia 26 października 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych położonych na obszarze Gminy Łazy załącznik otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej 
uchwały  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łaz.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.  

  
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach 
 
 

Anna Staniaszek 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 5 czerwca 2020 r.

Poz. 4528



DEKLARACJA  

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOSCI ZAMIESZKAŁYCH 

POŁOŻONYCH NA OBSZARZE GMINY ŁAZY  

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (Dz. U. z 2019r., poz. 2010 z późn. zm.)   

Składający:  Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych na obszarze Gminy Łazy 

Miejsce Składania: Urząd Miejski w Łazach, ul. Traugutta 15, 42-450 Łazy  

 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI  

Burmistrz Łaz, ul. Traugutta 15, 42-450 Łazy  

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji 

       Pierwsza deklaracja (obowiązująca od …………………………………………..) 

       Nowa deklaracja (obowiązująca od …………………………………………….) 

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI  

(zaznaczyć właściwy kwadrat) 

2. Podmiot składający deklarację  

  właściciel 

 współwłaściciel,  

 użytkownik wieczysty 

 jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu 

 inny podmiot władający nieruchomością 

3. Rodzaj podmiotu 

      Osoba fizyczna                              Osoba prawna                           Inny podmiot 

D. DANE IDENTYFIKACYJNE 

4. Imię i nazwisko (dotyczy osób fizycznych) / Pełna nazwa (dotyczy osób prawnych) 
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5. PESEL (dotyczy osób fizycznych) 6. NIP (dotyczy osób prawnych) 

 

7. Numer telefonu  8. Adres poczty elektronicznej  

 

ADRES ZAMIESZKANIA / SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  

(zaznaczyć właściwy kwadrat) 

9. Kraj         Polska  

 

     inny ………………… 

10. Województwo       śląskie 

 

     inne ………………….. 

11. Powiat       zawierciański 

 

      inny ………………… 

12.  Gmina       Łazy 

 

inna ………………… 

13. Ulica 14. Nr domu / Nr lokalu 

 

 

15. Miejscowość  

 

 

16. Kod pocztowy 

 

17. Poczta  

ADRES DO KORESPONDENCJI  

(w przypadku, gdy jest inny niż adres zamieszkania / siedziby)  

 

18. Kraj          

 

19. Województwo    

 

20. Powiat        

 

21.  Gmina        

 

 

22. Ulica 23. Nr domu / Nr lokalu 

24. Miejscowość  

 

 

25. Kod pocztowy 26. Poczta  

E. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY 

KOMUNALNE  

27. Miejscowość  

 

 

28. Ulica 29. Nr domu / Nr lokalu 

30. Numer działki (podać gdy nie został nadany numer domu) 

 

 

F. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ 

Liczba osób zamieszkująca nieruchomość wskazaną w dziale E niniejszej deklaracji 

 

31. ………………………………………… 
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. 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 3 – Poz. 4528



F.1. WYLICZENIE OPŁATY MIESIĘCZNEJ ZA GOSPODAROWANIE 

ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi: 

 

………………………..   x   …………………………. zł  = …………………………… zł 

     [liczba mieszkańców]                     [stawka opłaty]                  [iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty] 

 

F.2. INFORMACJA WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ 

BUDYNKIEM MIESZKALNYM JEDNORODZINNYM O POSIADANIU 

KOMPOSTOWNIKA PRZYDOMOWEGO I KOMPOSTOWANIU W NIM 

BIOODPADÓW STANOWIĄCYCH ODPADY KOMUNALNE 

32. TAK – posiadam kompostownik 

przydomowy i kompostuję w nim 

bioodpady stanowiące odpady 

komunalne        

33. NIE – nie posiadam kompostownika 

przydomowego i nie kompostuję 

bioodpadów stanowiących odpady 

komunalne        

34.  

F.3. WYLICZENIE MIESIĘCZNEJ OPŁATTY Z UWZGLĘDNIENIEM 

ZWOLNIENIA Z CZĘŚĆI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI, Z TYTUŁU POSIADANIA KOMPOSTOWNIKA 

PRZYDOMOWEGO I KOMPOSTOWANIA W NIM BIOODPADÓW 

STANOWIĄCYCH ODPADY KOMUNALNE  

Wyliczenie opłaty w zależności od oświadczenia złożonego w dziale D.2. 

 

………………………..   x   …………………………. zł  = …………………………… zł 

     [liczba mieszkańców]                     [stawka zwolnienia]                   [kwota przysługującego zwolnienia] 

F.4. WYLICZENIE OPŁATY NALEŻNEJ DO UISZCZENIA 

Wysokość opłaty pomniejszona o kwotę zwolnienia (F.1. – F.3.): 

 

………………………..   -   …………………………. zł  = …………………………… zł 

[wysokość opłaty miesięcznej         [łączna kwota przysługującego  

       za gospodarowanie                                zwolnienia] 

odpadami komunalnymi]                      

G. ZAŁĄCZNIKI (należy wymienić rodzaje załączników dołączonych do deklaracji)  

 

 

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/OSOBY 

UPOWAŻNIONEJ DO REPREZENTOWANIA SKŁADAJĄCEGO 

DEKLARACJĘ  

 

………………………………                                           ……………………………………… 

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

 

 

 

 

 

POUCZENIE 

1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a ustawy z 

dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

2. Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019r., 

poz. 2010 z późn. zm.) „W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent 

miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę 

dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku – uzasadnione szacunki, 

w tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych 

powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.” 

3. Kto wbrew obowiązkowi do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nie 

składa deklaracji w wyznaczonym terminie – podlega karze grzywny. (Podstawa prawna: art. 10 ust. 2b ustawy o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach). 

4. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

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

prawna: art. 6m ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). 

5. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi lub określonej w deklaracji ilość odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, 

właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości 

uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. (Podstawa prawna: art. 6m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach).  

6. W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której 

dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po którym 

nastąpiła zmiana. (Podstawa prawna: art. 6i ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).         

7. W związku z art. 6m ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. z 2019r., poz. 2010 z późn. zm.), w przypadku śmierci mieszkańca, właściciel może złożyć deklarację 

zmniejszającą ilość osób w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.  

OBJAŚNIENIA: 

1. Przez właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki 

organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające 

nieruchomością. 

2. Jeżeli składający deklarację posługuję się pełnomocnictwem, do deklaracji należy dołączyć dokument 

potwierdzający pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i złożone z niniejszą deklaracją 

w oryginalne lub w formie uwierzytelnionego odpisu z uiszczoną opłatą skarbową 17,00zł. Pełnomocnictwa 

udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu nie podlegają opłacie skarbowej.  

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO), informujemy, że: 

 

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA  

Administratorem Pani/Pana danych jest Burmistrz Łaz z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Łazach, ul. Traugutta 

15, 42-450 Łazy. 
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DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA  

Z administratorem danych może się Pani/Pan skontaktować: tel. 32 6729434, fax. 32 6729448, poprzez adres email 

um@lazy.pl, za pośrednictwem ePUAP  

lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH  

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować: tel. 32 6729434, 

poprzez adres email iod@lazy.pl  lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Łazach, 42-450 Łazy, ul. Traugutta 15. Z 

inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 

osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA   

Pani/Pana dane będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze  (art. 

6 ust. 1 lit. c RODO) w celu ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie 

ustawy  z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019r., poz. 2010 z 

późn. zm.)   

ODBIORCY DANYCH 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie 

administratora tj. dostawcom usług IT, a także innym podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów 

(przykład: sądowi, Policji). 

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI 

MIĘDZYNARODOWEJ  

Nie dotyczy 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH  

Pani/Pana dane będą przetwarzane w okresie przewidzianym dla archiwizacji określonym zgodnie z ustawą o 

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH  

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych, prawo żądania wydania kopii danych oraz, z 

zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo żądania ich sprostowania, sprzeciwu, ich usunięcia po upływie 

wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania. 

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO  

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 

osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH  

Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą. 

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH  

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. 
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