
 

UCHWAŁA NR VIII/71/19 

RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH 

z dnia 26 kwietnia 2019 r. 

w sprawie  wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Łapy 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 506) oraz art. 6m, art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz. U. 2018 poz. 1454, poz. 1629), Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się wzór formularza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, stanowiący załącznik nr 1  

do niniejszej uchwały. 

§ 2. Złożone deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, według: wzoru 

określonego uchwałą nr XXXIII/330/13 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie 

określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Miasta i Gminy Łapy, wzoru określonego 

uchwałą nr XVI/142/15 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości  

na terenie Miasta i Gminy Łapy, wzoru określonego uchwałą nr XXV/229/16 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 

28 października 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie 

Miasta i Gminy Łapy oraz wzoru określonego uchwałą NR XXXIV/288/17 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 

25 maja 2017 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Łapy zachowują moc  

do czasu złożenia nowych deklaracji na wzorze określonym niniejszą uchwałą. 

§ 3. Określa się warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

w następujący sposób: 

1) właściciel nieruchomości może złożyć do Burmistrza Łap deklarację w formie elektronicznej  

za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej; 

2) format elektroniczny deklaracji określa się jako format danych  XML z układem informacji i powiązań 

między nimi wynikającym ze wzoru deklaracji określonego w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 

3) deklaracja przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy 

z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. 2019 poz. 162)  

lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej 

zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 t.j. z późn. zm.). 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 30 kwietnia 2019 r.

Poz. 2554



§ 5. Traci moc uchwała nr XXXIV/288/17 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 25 maja 2017 w sprawie wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r. poz. 2233). 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu  w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie 

z dniem  1 czerwca 2019 r. 

Przewodniczący Rady 

Sławomir Jan Maciejewski 
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                                                                                    Załącznik nr 1 do uchwały Nr VIII/71/19 

                Rady Miejskiej w Łapach z dnia 26.04 2019r. 

           

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI 

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI. WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE 
CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

 

 

STRONA 1 

NR EWIDENCYJNY MIEJSCE I DATA ZŁOŻENIA 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

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

2018 poz. 1454, poz. 1629) 

Składający 
Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy. 

 

Termin składania 

 

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy składać 

w terminach określonych w art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach ((Dz. U. 2018 poz. 1454, poz. 1629) 

Organ Burmistrz Łap 

Miejsce składania 

deklaracji 
Urząd Miejski w Łapach, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy 

A. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

A.1. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (należy zaznaczyć właściwy 

kwadrat): 

□ OSOBA FIZYCZNA 

□ OSOBA PRAWNA        

□ JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 

NAZWISKO I IMIĘ/ NAZWA PEŁNA  
 

 

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

PESEL (w przypadku osób fizycznych) 

 

 

………………………………………… 

NIP (w przypadku pozostałych 

właścicieli nieruchomości): 

 

………………………………… 

REGON 
 

 

…………………………….. 

TELEFON KONTAKTOWY: 

 

………………………………………………. 

E-MAIL: 

 

………………………………………………………… 

A.2. ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY: 

KRAJ 

 

……………………………

…… 

WOJEWÓDZTWO 

 

……………………………………………

………. 

POWIAT 

 

………………………………………

……. 

GMINA 

 

ULICA 

 

NR DOMU 

 

NR LOKALU 
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……………………………

….. 

……………………………………………

……….. 

…………………

… 

……………………

.. 

MIEJSCOWOŚĆ 

 

……………………………

…… 

KOD POCZTOWY 

 

……………………………………………

……….. 

POCZTA 

 

………………………………………

……. 

A.3. ADRES KORESPONDENCYJNY (jeżeli jest inny niż w pkt A.2.) 

 

 

 

 

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

……………… 

 STRONA 2 

B. CEL ZŁOŻENIA DEKLARACJI (należy zaznaczyć właściwy kwadrat): 

□  PIERWSZA DEKLARACJA  

       

(data powstania obowiązku ponoszenia opłaty) ……………………..………….  

                                                                                (dzień-miesiąc-rok) 

□ ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W DEKLARACJI (nowa deklaracja) 

(data zaistnienia zmiany) ………………………………. i polega na: 

        (dzień-miesiąc-rok) 

               □ zmianie ilości osób zamieszkałych lub; 

              □ zmianie sposobu zbierania i odbierania odpadów komunalnych lub; 

              □ inne, jakie........................................................................................................................ 

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

□ USTANIE OBOWIĄZKU PONOSZENIA OPŁATY 

- opłata „0” (data zmiany) ................................................ 

(dzień-miesiąc-rok) 

□ KOREKTA DANYCH ZAWARTYCH W DEKLARACJI (zgodnie z art. 81 ustawy z dnia     29 

sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2018 poz. 800 z późn. zm.). 

C. DANE IDENTYFIKACYJNE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY  

C.1.  ADRES NIERUCHOMOŚCI 

KRAJ 

 

……………………………

…… 

WOJEWÓDZTWO 

 

……………………………………………

………. 

POWIAT 

 

………………………………………

……. 

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 4 – Poz. 2554



GMINA 

 

……………………………

….. 

ULICA 

 

……………………………………………

……….. 

NR DOMU 

 

…………………

… 

NR LOKALU 

 

……………………

.. 

MIEJSCOWOŚĆ 

 

……………………………

…… 

KOD POCZTOWY 

 

……………………………………………

……….. 

POCZTA 

 

………………………………………

……. 

 

 

NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: (wypełnić w przypadku braku  nr ewidencyjnego 

nieruchomości)……………………………….. 

C.2. TYTUŁ PRAWNY, FORMA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ (należy zaznaczyć właściwy 

kwadrat): 

□ WŁAŚCICIEL 

□ WSPÓŁWŁAŚCICIEL 

□ ZARZĄDCA 

□ UŻYTKOWNIK 

 

□ UŻYTKOWNIK WIECZYSTY 

□ POSIADACZ SAMOISTNY 

□ POSIADACZ ZALEŻNY(np. 

najemca/dzierżawca) 

□ INNY PODMIOT WŁADAJĄCY  

NIERUCHOMOŚCIĄ 

 

 STRONA 3 

D. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI  KOMUNALNYMI   

D.1.Oświadczam, że odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób 

selektywny (zaznacz właściwy kwadrat/jeżeli zgłaszasz ustanie obowiązku 

nie zaznaczaj): 

□ TAK (T) 

□ NIE (N) 

D.2. Rodzaj gospodarstwa domowego (wybierz 

właściwe/jeżeli zgłaszasz ustanie obowiązku ponoszenia 

opłaty nie zaznaczaj) 

 

Liczba 

gospodarstw 

 

 

Stawka opłaty 

[zł/miesiąc] 

 

Wysokość 

opłaty 

[zł/miesiąc] – 

iloczyn wartości 

z  kol. 2 oraz 

właściwej stawki 

z kol. 3 

1 2 3 4 

□  gospodarstwo domowe 1 osobowe  
……… 

T 18  

………….. N 36 

□  gospodarstwo domowe 2 osobowe 
……… 

T 36  

………….. N 72 

□  gospodarstwo domowe 3 osobowe 
……… 

T 54  

…………. N 108 

□  gospodarstwo domowe 4 osobowe 
……… 

T 72  

…………. N 144 

□  gospodarstwo domowe 5 osobowe i więcej 
……… 

T 90  

…………. N 180 
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(wpisz “0” jeżeli zgłaszasz ustanie obowiązku) Razem ………………. 

E. LICZBA ZAŁĄCZNIKÓW ZA (w przypadku gdy opłata dotyczy 

więcej niż jednej nieruchomości do deklaracji należy dołączyć odpowiednią 

liczbę załączników ZA określających każdą kolejną nieruchomość) 

 

 

………………………………..... 

(wpisać liczbę załączników) 

F. WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
(dane wynikające z deklaracji oraz załączników ZA stanowią podstawę obliczenia miesięcznej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwzględnieniem wszystkich zgłoszonych nieruchomości) 

 wysokość miesięcznej opłaty:  

……………………………………………………………zł/m-c 

G. WYLICZENIE STAWKI OPŁATY ZA DWA MIESIĄCE 

Nieruchomości zamieszkałe (łączna kwota miesięczna z punktu D.2.deklaracji i załącznika/załączników 

do deklaracji  

o znaku ZA (jeśli dotyczy))………………zł × 2 miesiące =…………………………….zł 

H. INFORMACJA O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA 

 

□ TAK (należy podać pojemność)………..m3  

□ NIE 

 

 

 

 

□ NIE 

I.OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/ OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 

SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Oświadczam, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

 

 

 

 

 

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

                       (miejscowość i data)                                                                                                                             

(czytelny podpis) 

 STRONA 4 
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I. ADNOTACJE ORGANU 

 
Informacja Administratora – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

zwanego dalej RODO 

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Łap (Urząd Miejski w Łapach, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 

24, 18-100 Łapy), tel. 85 715 22 51, NIP: 9662106860, REGON: 050659094, sekretariat@um.lapy.pl, www.lapy.pl, 

www.bip.um.lapy.wrotapodlasia.pl. 

2) Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan 

kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: iod@um.lapy.pl.  

3) Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prowadzenia systemu gospodarki odpadami komunalnymi polegającego na 

odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Łapy, związanym 

ze złożeniem deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 

c RODO. 

4) Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, 

operatorowi pocztowemu lub kurierowi oraz na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych: 

podmiotowi, który odbiera odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Łapy. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji. 

6) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje 

Pani/Panu prawo do: 

a. sprostowania danych, 

b. usunięcia danych, 

c. ograniczenia przetwarzania danych, 

d. przenoszenia danych, 

e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 

f. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie. 

Realizacja wyżej wymienionych praw odbywa się poprzez złożenie pisemnego podania do Administratora.  

7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do prawidłowego złożenia deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie 

niemożność prawidłowego złożenia deklaracji, co może skutkować wszczęciem przez organ z urzędu postępowania w 

sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

8) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o 

którym mowa w art. 22 RODO 

9) Inne niezbędne informacje. 

Pani/Pana adres poczty elektronicznej lub numer telefonu (jeśli podano), może zostać wykorzystany do kontaktu w 

służbowych celach informacyjnych lub wyjaśniających. 
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Pouczenie: 

1.Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. 2018 poz. 1314 z późn. zm.) 

2. Deklaracja może być składana za pomocą platformy ePUAP w formie formularza elektronicznego 

opatrzonego elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP. 

 
Załącznik ZA – wypełnić i załączyć, jeżeli właściciel deklaruje drugą i kolejną nieruchomość, na której 

zamieszkują mieszkańcy. 

Informacja: 
1) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Burmistrza Łap o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości 

pierwszego mieszkańca. 

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

odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Burmistrza Łap 

w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. 

3) Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 

r. poz. 1454 z późn. zm.) W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz Łap określa w 

drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane 

właściwe dla wybranej przez Radę Miejską metody, a w przypadku ich braku – uzasadnione szacunki. 

4) Członkiem gospodarstwa domowego jest osoba fizyczna mająca na terenie Miasta i Gminy Łapy miejsce 

zamieszkania, czyli miejsce, w którym osoba zazwyczaj spędza czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie 

od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, 

interesami, leczeniem medycznym lub pielgrzymkami religijnymi i innymi.  

5) Przez selektywne gromadzenie i zbieranie odpadów rozumie się gromadzenie w oddzielnych pojemnikach lub 

workach, powstających w gospodarstwach domowych poszczególnych rodzajów odpadów w szczególności z 

podziałem na: tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe, makulaturę, szkło, odpady zielone 

(trawa, liście, zielone części roślin) oraz popiół, piach i żużel. 

6) Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna uchwała Rady Miejskiej 

w Łapach z dnia 30 października 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty z późn. zm. 

7) Terminy płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje uchwała Rady Miejskiej w Łapach 

z dnia 30 października 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Łapy z późn. zm. 
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Załącznik nr 1 do deklaracji o wysokości opłaty 

  za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 

ZAŁĄCZNIK - ZA NR ………… 

A. NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY 

A.1. ADRES NIERUCHOMOŚCI 

MIEJSCOWOŚĆ 

 

…………………………………

… 

ULICA 

 

……………………………………. 

NUMER DOMU 

 

………………….. 

 NUMER LOKALU 

 

……………………. 

 

NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: (wypełnić w przypadku braku nr ewidencyjnego 

nieruchomości)………………………………….. 

A.2. TYTUŁ PRAWNY, FORMA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ  (należy zaznaczyć właściwy 

kwadrat): 

□ WŁAŚCICIEL 

□ WSPÓŁWŁAŚCICIEL 

□ ZARZĄDCA 

□ UŻYTKOWNIK 

□ UŻYTKOWNIK WIECZYSTY 

□ POSIADACZ SAMOISTNY 

□ POSIADACZ ZALEŻNY (np. najemca, dzierżawca) 

□ INNY PODMIOT WŁADAJĄCY NIERUCHOMOŚCIĄ 

B. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI  KOMUNALNYMI 

B.1. Oświadczam, że odpady komunalne  zbierane  i odbierane są w 

sposób selektywny (zaznacz właściwy kwadrat/jeżeli zgłaszasz ustanie 

obowiązku nie zaznaczaj): 

□ TAK (T) 

□ NIE (N) 

B.2. Rodzaj gospodarstwa domowego (wybierz 

właściwe/jeżeli zgłaszasz ustanie obowiązku ponoszenia 

opłaty nie zaznaczaj) 

Liczba 

gospodarstw 

Stawka opłaty 

[zł/miesiąc] 

Wysokość 

opłaty 

[zł/miesiąc]  – 

iloczyn wartości 

z kol. 2 oraz 

właściwej stawki 

z kol. 3 

1 2  3  4 

□  gospodarstwo domowe 1 osobowe 
……… 

T 18  

…………..   N 36 

□  gospodarstwo domowe 2 osobowe 
……… 

T 36  

………….. N 72 

□  gospodarstwo domowe 3 osobowe 
……… 

T 54  

…………. N 108 

□  gospodarstwo domowe 4 osobowe 
……… 

T 72  

…………. N 144 

□  gospodarstwo domowe 5 osobowe i więcej 
……… 

T 90  

…………. N 180 

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 9 – Poz. 2554



Razem 

(wpisz “0” jeżeli zgłaszasz ustanie obowiązku) 
 

…………zł/m-c 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 10 – Poz. 2554


		2019-04-30T09:20:34+0000
	Polska
	Teresa Bożena Koczta
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




