
UCHWAŁA NR XVII/161/19
RADY MIEJSKIEJ W ŁAZISKACH GÓRNYCH

z dnia 12 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr X/110/19 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 25 czerwca 2019 r. 
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Łaziska Górne 
oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 6n ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (tekst jednolity: Dz. U z 2019 r., poz. 2010) oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., 506 z późn. zm.) po 
przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.)

Rada Miejska w Łaziskach Górnych uchwala:

§ 1. Zmienia się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Łaziska Górne, określony 
w załączniku nr 1 i 2 do Uchwały Nr X/110/19 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 25 czerwca 2019 r. 
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Łaziska Górne oraz 
określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, który otrzymuje brzmienie określone 
w załączniku nr 1 i  2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łaziska Górne.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Król

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 16 grudnia 2019 r.

Poz. 8927



Pola jasne wypełnia składający deklarację, należy wypełnić drukowanymi literami, kolorem czarnym lub granatowym 

D-ODP     _______________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ 

MIESZKAŃCY W GMINIE ŁAZISKA GÓRNE 

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

(t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 2010) 

Składający: 

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, 

użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób  posiadających 

nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających 

nieruchomością. 

Miejsce składania deklaracji: Urząd Miejski w Łaziskach Górnych, Plac Ratuszowy 1, 43-170 Łaziska Górne 

Organ właściwy do złożenia deklaracji: Burmistrz Miasta Łaziska Górne 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

1. pierwsza deklaracja 
 

obowiązuje od:   
 

……………………………………………………………………………………..                                                                           
(miesiąc i rok) 

2. zmiana danych zawartych w deklaracji     

 (nowa deklaracja) 
data wystąpienia 

zmiany:   

 
…………………………………………………………………………………….. 

(miesiąc i rok) 

3. korekta deklaracji  obowiązuje od:  
 

…………………………………………………………………………………….. 
(miesiąc i rok) 

Okoliczności powodujące konieczność  złożenia / zmiany/ korekty deklaracji ( pole nieobowiązkowe ) 

 

 
 
 

 B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ  

*- dotyczy osób fizycznych 

** - dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej 

1. właściciel 2. współwłaściciel 3. użytkownik wieczysty 

4. jednostka organizacyjna posiadająca nieruchomość w zarządzie lub    

    użytkowaniu 
5. inny podmiot władający       

    nieruchomością 

nr rachunku bankowego 

Imię * Nazwisko * 

  

PESEL * 

 

Pełna nazwa ** 

 
 

NIP ** 

 

Regon ** 

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/161/19 

Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych 

z dnia 12 grudnia 2019 r. 
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Adres zamieszkania * / Adres siedziby składającego deklarację ** 

Kraj 

 
Województwo Powiat 

Gmina 

 
Ulica Nr domu  Nr lokalu 

Miejscowość 

 
Kod pocztowy Telefon (pole nieobowiązkowe) E-mail (pole nieobowiązkowe) 

Adres do korespondencji (w przypadku jeżeli jest inny niż adres zamieszkania */ siedziby składającego deklarację **) 

Kraj Województwo Powiat 

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość Kod pocztowy  

C. DANE PEŁNOMOCNIKA 

Imię Nazwisko 

  

PESEL 

 

Adres zamieszkania pełnomocnika 

Kraj 

 
Województwo Powiat 

Gmina 

 
Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość 

 
Kod pocztowy Telefon (pole nieobowiązkowe) E-mail (pole nieobowiązkowe) 

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE  
(w przypadku, gdy deklaracja jest składana dla więcej niż jednej nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, dla każdej z nieruchomości należy złożyć  

załącznik Z-ODP 1, zaś sumę wynikającą z załączników wpisać do części E deklaracji) 

Ulica 

 
Nr domu Nr lokalu 

E. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości objętych niniejszą deklaracją zamieszkuje: 

 
      (podać liczbę mieszkańców zamieszkujących nieruchomość) 

 

 …………………………………… 
liczba mieszkańców  

X …………………………………………… 
stawka opłaty 

= …………………………………… 
iloczyn liczby mieszkańców i stawki 

opłaty 

zł 

 

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi                                           złotych 

 
(słownie: ………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….) 

F. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH   
w przypadku, gdy deklaracja jest składana dla więcej niż jednej nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, bądź dla nieruchomości 

wielorodzinnej, dla każdej z nieruchomości należy złożyć załącznik Z-ODP 1. 

Załącznik Z-ODP 1 
Szczegółowy tryb składania załącznika określono w Objaśnieniach 

TAK (ilość …….) NIE 
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Pouczenie: 

 

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

ustawy z dnia 17 czerwca 1996r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2019 r.,  

poz. 1438 z późn. zm.). 

2) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć  pierwszą deklarację o  wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi do Burmistrza Miasta Łaziska Górne w terminie 14 dni od dnia 

zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. 

3) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty (zmiana ilości osób 

zamieszkujących daną nieruchomość) 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. 

4) W przypadku, gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 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. 

5) Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny -  wyjątek stanowi deklaracja zmniejszająca 

wysokość opłaty w związku ze śmiercią mieszkańca, którą należy złożyć w terminie do 6 miesięcy od dnia 

tego zdarzenia.  

6) W przypadku złożenia korekty deklaracji lub nowej deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania  

z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie stwierdza się nadpłaty w tej opłacie za 

miesiące, w których usługa odbierania odpadów komunalnych była świadczona. 

 

Objaśnienia: 
 

Zgodnie z art. 2, ust. 1, pkt 4, ustawy z dnia 13 września 1996r. (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2010)  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przez właściciela nieruchomości rozumie się współwłaścicieli, 

użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub 

użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. 

 

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi oblicza się jako iloczyn liczby 

mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz aktualnej stawki opłaty, przyjętej Uchwałą Rady Miejskiej 

w Łaziskach Górnych. 
 

Opłatę kwartalną za 3 miesiące należy wpłacać bez wezwania w terminach do: 31 marca, 30 czerwca, 30 września, 

31 grudnia, na numer rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych lub w kasie Urzędu 

Miejskiego w Łaziskach Górnych, Pl. Ratuszowy 1, 43-170 Łaziska Górne.  

 

Załącznik Z-ODP 1. 

W sytuacji, gdy deklaracja jest składana dla więcej niż jednej nieruchomości jednorodzinnej, na której zamieszkują 

mieszkańcy składający wypełnia część I załącznika Z-ODP 1. 

W sytuacji, gdy deklaracja jest składana dla więcej niż jednej nieruchomości wielorodzinnej, na której zamieszkują 

mieszkańcy składający wypełnia część I i część II załącznika Z-ODP 1. 

 

W sytuacji, gdy deklaracja jest składana dla jednej nieruchomości wielorodzinnej, na której zamieszkują 

mieszkańcy składający wypełnia część II załącznika Z-ODP 1 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych: 

 

W związku z realizacją wymogów określonych w art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pana/Pani danych 

osobowych oraz o przysługujących Panu/Pani prawach z tym związanych. 
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1.Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Miasta Łaziska Górne, Plac Ratuszowy 1,  

43-170 Łaziska Górne.  

2.Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, który nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych.  

Można się z nim skontaktować pisząc na adres siedziby Administratora lub poprzez e-mail: iod@laziska.pl.  

3.Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz wykonywaniem przez administratora  zadań realizowanych  

w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e 

RODO), w szczególności w celu realizacji zadań w zakresie organizacji odbioru odpadów komunalnych, w tym 

pobieranie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r.  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa; ustawy  

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

4.Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane innym organom i podmiotom na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa, a także podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie 

zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

5.Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

6.Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do realizacji celów przetwarzania danych 

wskazanych w pkt 3 i zarchiwizowane w sposób i terminie określonym w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji 

w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.  

7.Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w przypadkach i na zasadach przewidzianych 

prawem. 

8.Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani 

dotyczące narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie z art. 77 rozporządzenia.  

9.Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. 

10.Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 
 

G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / PEŁNOMOCNIKA 

Imię Nazwisko 
 

Data wypełnienia (dzień-miesiąc-rok) 

 
Podpis składającego deklarację / pełnomocnika 

 

 

H. ADNOTACJE URZĘDOWE 
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Pola jasne wypełnia składający deklarację, należy wypełnić drukowanymi literami, kolorem czarnym lub granatowym 

Z-ODP 1     _______________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI D-ODP 

Nr załącznika …… 

A. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ 
*- dotyczy osób fizycznych 

**-  dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej 

Imię * Nazwisko * 

  

Pełna nazwa ** 

 

B. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

Ulica 

 
Nr domu 

I. WYPEŁNIA SIĘ W PRZYPADKU, GDY DEKLARACJA JEST SKŁADANA DLA WIĘCEJ NIŻ 

JEDNEJ NIERUCHOMOŚCI,  NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY 

Liczba mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość * 

*- liczbę osób  należy wpisać w części E  deklaracji 

II. WYPEŁNIA SIĘ DLA NIERUCHOMOŚCI WIELORODZINNYCH 

C. OŚWIADCZAM, ŻE ILOŚĆ OSÓB W  POSZCZEGÓLNYCH LOKALACH MIESZKALNYCH 

KSZTAŁTUJE SIĘ NASTĘPUJĄCO 

L.p. Numer lokalu Ilość osób w  lokalu mieszkalnym 

1 2 3 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/161/19 

Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych 

z dnia 12 grudnia 2019 r. 
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14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   

25   

26   

27   

28   

29   

30   

31   

32   

33   

34   

35   

W przypadku braku miejsca należy dołączyć wykaz na odrębnej kartce 

SUMA ………………. osób * 

*- sumę osób z kolumny 3 należy wpisać  w części E deklaracji 

 
…………………………………………………………………….. 

(data) 

 

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

(podpis składającego deklarację/pełnomocnika) 
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