
 

UWAGA: W PRZYPADKU WYPEŁNIANIA DEKLARACJI RĘCZNIE PROSIMY O WYPEŁNIANIE CZARNYM LUB NIEBIESKIM   

                 KOLOREM ORAZ CZYTELNYM DRUKOWANYM PISMEM 

 
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454,1629, z 2019 
r. poz. 730) 

Składający: Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości niezamieszkałych,        
na których powstają odpady komunalne i właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych 
nieruchomości wykorzystywanych jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie gminy 
Łask. 
Przez właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne     
i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością   

Termin składania: - w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej 
nieruchomości odpadów komunalnych 
- w ciągu 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej 
nieruchomości. 

Miejsce składania: Urząd Miejski w Łasku, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask (Biuro Obsługi Interesanta) 
 

A. ORGAN, DO KTÓREGO NALEŻY ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ 
Burmistrz Łasku, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 Pierwsza deklaracja    Zmiana danych zawartych w uprzednio złożonej  deklaracji 

Data powstania obowiązku 

      

Data powstania zmiany 

      
 

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ 
(zaznaczyć właściwy kwadrat)  

 Właściciel  Jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość  

        w zarządzie lub użytkowaniu 

 Współwłaściciel  Inny podmiot władający nieruchomością 

Użytkownik wieczysty  

 

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat)  

Osoba fizyczna Osoba prawna  Jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej 
Imię i nazwisko / Pełna nazwa 

      

PESEL 

      

NIP 

      

REGON 

      

Kraj 

      

Województwo 

      

Powiat 

      

Gmina 

      
Ulica 

      
Nr Domu 

      
Nr Lokalu 

      

Miejscowość 

      
Kod Pocztowy 

      
Poczta 

      

Numer telefonu (dane nieobowiązkowe) 

      
 

Adres email (dane nieobowiązkowe) 

      
 

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY  
(wypełnić w przypadku, gdy adres nieruchomości, na której powstają odpady jest inny niż adres zamieszkania, siedziby) 

Ulica 

      

Nr domu 

      

Nr lokalu 

      

Miejscowość 

      
Kod pocztowy 

      
Poczta 

      
 

F. OŚWIADCZAM, ŻE 
(zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 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 
 

 



 

G. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkałych 
(należy podać liczbę osób zamieszkałych na terenie 
nieruchomości)  
 

Liczba osób zamieszkałych 
na terenie nieruchomości 

Stawka opłaty  
Wysokość opłaty 

(iloczyn liczby osób 
i stawki opłaty 1x2) 

1 2 3 

            zł       zł 

 (iloczyn liczby osób zamieszkałych na terenie nieruchomości oraz stawki opłaty)                                                                               

WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY WYNOSI (kolumna 3):          zł 

WYSOKOŚĆ KWARTALNEJ OPŁATY WYNOSI (suma opłat z 3 miesięcy – kolumna 3):       zł 
 

H. DOTYCZY TYLKO WŁAŚCICIELA NIEZAMIESZKAŁEJ NIERUCHOMOŚCI 
(nieruchomości wykorzystywane do: prowadzenia działalności gospodarczej, obiekty użyteczności publicznej, szkoły, szpitale, hotele, 
targowiska, itp.)                 

Pojemność pojemnika 
w litrach 

Rodzaj pojemnika 
na odpady komunalne 

Ilość  
pojemników 

Stawka opłaty  
za pojemnik 

Wysokość opłaty 
(iloczyn ilości pojemników  

i stawki opłaty 3x4) 

1 2 3 4 5 

1. 120 l zmieszane             zł       zł 

2. 120 l papier             zł       zł 

3. 120 l szkło             zł       zł 

4. 140 l bioodpady             zł       zł 

5. 240 l zmieszane             zł       zł 

6. 240 l metale i tworzywa sztuczne             zł       zł 

7. 1100 l zmieszane             zł       zł 

8. 1100 l metale i tworzywa sztuczne             zł       zł 

9. 1100 l papier             zł       zł 

10. 7000 l zmieszane             zł       zł 

11. 7000 l metale i tworzywa sztuczne             zł       zł 

Opłata za miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne (suma opłat  z wierszy 1-11 z kolumny 5)         zł 

Wysokość kwartalnej opłaty wynosi (suma opłat z 3 miesięcy):       zł 
 

I. ŁĄCZNA KWOTA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
Dotyczy właścicieli nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą, a w części niezamieszkałą, na której powstają odpady 
komunalne 

Wysokość kwartalnej opłaty wynosi (suma opłat kwartalnych z punktów G i H)       zł 
 

J. DOTYCZY TYLKO WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB 
INNYCH NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU NA CELE              
REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE 

Ryczałtowa stawka opłaty za rok od domku letniskowego, lub innej 
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 

Wysokość ryczałtowej stawki opłaty za rok                           zł 

 

K. ZAŁĄCZNIKI  
(wymienić rodzaj załącznika) 

         
 

L. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ LUB OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO 
Miejscowość, data 

      

Czytelny podpis/pieczęć/składającego 

      

 

M. 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 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1314  z późn. zm.) 
 

OBJAŚNIENIA 
 

1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Burmistrza Łasku o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej 

nieruchomości odpadów komunalnych.  

2. Opłatę należy wpłacać na indywidualny rachunek bankowy otrzymany po złożeniu deklaracji, w terminach: 

a) za miesiące styczeń, luty i marzec - do 31 marca danego roku, 

b) za miesiące kwiecień, maj i czerwiec - do 30 czerwca danego roku, 

c) za miesiące lipiec, sierpień i wrzesień - do 30 września danego roku, 

d) za miesiące październik, listopad i grudzień - do 31 grudnia danego roku. 

e) Opłatę ryczałtową za rok kalendarzowy od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe uiszcza się z dołu w terminie do dnia 30 września danego roku. 

Powyższe określa uchwała Rady Miejskiej w Łasku w sprawie określenia terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

W przypadku nie wpłacenia w określonych terminach należnej kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub wpłacenia 

jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytuły wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz.U. z 2018, poz. 1314 z późn. zm). 

3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub 

określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany 

złożyć nową deklarację do Burmistrza Łasku w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 

4. Stawki opłaty zostały ustalone w uchwale Rady Miejskiej  w Łasku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. 

5. Załącznikami do deklaracji w przypadku ustanowienia pełnomocnika jest pełnomocnictwo, są nimi także dokumenty potwierdzające np. 

likwidację działalności czy zmianę miejsca zamieszkania. 

6. Właściciele nieruchomości stanowiącej w części nieruchomość zamieszkałą a w części nieruchomość niezamieszkałą, na której powstają 

odpady komunalne, wypełniają punkt G i H w deklaracji i obliczają łączną opłatę w punkcie I (jako suma opłat z punktów G i H). 

 

Klauzula informacyjna dla osób składających deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz osób zainteresowanych usługami dodatkowymi 

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

Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tj. RODO) uprzejmie informujemy, że: 

a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz w Łasku z siedzibą  przy ul. Warszawskiej 14, 19-100 Łask. Mogą się 

Państwo z nami skontaktować w sposób tradycyjny pisząc na wskazany adres, telefonicznie pod numerem: +048 (43) 67-68-300 lub za 

pomocą SMS wysyłając wiadomość na numer: +048 669-209-210 oraz elektronicznie za pośrednictwem poczty e-mail kierując sprawę 

na adres: um@lask.pl 

b) Chcąc zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, do którego w 

sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych należy się zgłaszać na adres: iod@lask.pl 

c) Celem przetwarzania danych, jaki realizuje Administrator jest naliczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W 

związku z powyższym Państwa dane osobowe są przetwarzane w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, na podstawie przepisów 

prawa, które określa Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W ramach określonego celu  nie 

występuje profilowanie. 

d) Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do osiągnięcia ww. celu oraz zgodnie z przepisami prawa przez okres 5 lat po 

naliczeniu opłaty, w związku z realizacją obowiązków ciążących na Administratorze. Jednocześnie informujemy, że podanie danych 

jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wyżej określonego celu. 

e) Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, podmioty realizujące odbiór i 

zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz podmioty świadczące nadzór nad oprogramowaniem przetwarzającym dane. Dane nie 

będą transferowane poza Polskę. 

f) W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiadają Państwo prawo do dostępu oraz sprostowania podanych danych, prawo do 

żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do 

przenoszenia danych. Z przedstawionych praw mogą Państwo skorzystać kontaktując się z Administratorem na powyższe dane 

kontaktowe. 

g) W przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuję Państwu prawo 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

mailto:um@lask.pl

