
UCHWAŁA NR 109/XIII/2019
RADY GMINY W  ŁOSOSINIE DOLNEJ

z dnia 12 grudnia 2019 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz od nieruchomości na których 

znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe, położonych na terenie Gminy Łososina Dolna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) 
art. 6n  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 2010; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1579), art.4 ust.1 i art. 13 pkt.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. 
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) oraz 
po zasięgnięciu opinii komisji Rady Gminy w Łososinie Dolnej, 

Rada Gminy w Łososinie Dolnej
uchwala, co następuje:

§ 1. 

1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej 
przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie  Gminy Łososina 
Dolna  stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej 
przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości 
wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na terenie Gminy Łososina Dolna, 
stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Deklaracje, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały właściciele nieruchomości mogą złożyć w formie 
papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w następujący sposób:

1) deklarację składaną w formie papierowej należy dostarczyć do siedziby Urzędu Gminy w Łososinie Dolnej, 
33-314 Łososina Dolna 300;

2) deklarację składaną w formie elektronicznej należy przesyłać za pośrednictwem poczty e-mail na adres: 
ug@lososina.pl. lub za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej  ePUAP;

3) deklarację składaną za pomocą środków komunikacji elektronicznej należy przesłać w formacie: .pdf, .doc.

4) deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym, 
weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 
5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 162) lub 
podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, 
zgodnie z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 700, ze zm.).

§ 3. 

Traci moc uchwała Nr 141/XVIII/2016 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 28 czerwca 2016 roku 
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Łososina Dolna (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego 
z 2016r. poz. 4541).
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§ 4. 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łososina Dolna .

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 roku.

 

Przewodniczący Rady

mgr inż. Jerzy Schneider
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    Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr 109/XIII/2019 Rady Gminy  

w Łososinie Dolnej z dnia 12 grudnia 2019 r. 

DEKLARACJA  

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie  Gminy Łososina Dolna 
 
Podstawa prawna:             Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2019 r. poz .2010) 
 

Składający :                       Formularz przeznaczony  jest dla właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Łososina Dolna, na     

                                           których zamieszkują mieszkańcy 
 

Miejsce składania:             Urząd Gminy Łososin a Dolna, 33-314 Łososina Dolna 300 
 

Organ właściwy 

do złożenia deklaracji:       Wójt Gminy Łososina Dolna 

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

 Pierwsza deklaracja 

 Korekta deklaracji obowiązująca od dnia      ……………………………………. 

                                                                                         ( data ) 

B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 jeżeli występuje kilku współwłaścicieli nieruchomości, w części C punkt 4 wymienia się wszystkich 

współwłaścicieli nieruchomości 

2. Rodzaj podmiotu ( zaznaczyć właściwy kwadrat): 
 Właściciel nieruchomości 

 Współwłaściciel * 

 Użytkownik 

 Inny podmiot władający nieruchomością 

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
3. Składający ( zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 Osoba fizyczna, 

 Osoba prawna, 

4. Nazwisko i imię, PESEL, 

 

1)…………………………………………………….PESEL……………………………………………… 

2)………………………………………………….....PESEL……………………………………………… 

3)…………………………………………………….PESEL……………………………………………… 

4)…………………………………………………….PESEL……………………………………………… 

D. ADRES ZAMIESZKANIA WŁAŚCICIELA 
5. Kraj 

 

6. Województwo 7. Powiat 

 

 

8. Gmina 

 

 

9. Ulica  10. Nr domu 11. Nr lokalu 

12. Miejscowość  

 

 

13. Kod pocztowy 14. Poczta  

15. Numer telefonu  

 

 

16. Adres e-mail  

17. Nr rachunku bankowego wskazanego do zwrotu nadpłaty 

 

 

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

 Należy zaznaczyć kwadrat, jeśli odpady komunalne powstają na nieruchomości położonej pod adresem podanym  

w części D ( wówczas nie uzupełnia się rubryk nr 18-23) 
 

 Odpady komunalne powstają na nieruchomości położonej pod adresem podanym w części D* 

 

18. Gmina  

 

 

19. Miejscowość/ulica  20. Nr domu 21. Nr lokalu 
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22. Kod pocztowy  

 

 

23. Poczta  

F. WYLICZENIE OPŁATY MIESIĘCZNEJ 
 

24. Oświadcza, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji zamieszkuje:…………………. 

                                                                                                                                                      (liczba mieszkańców) 

 

25. Oświadczam, że posiadam przydomowy kompostownik oraz kompostuje w nim bioodpady stanowiące odpady 

komunalne ( dotyczy właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym): 

 TAK 

 NIE 

 

 

26. Stawka opłaty miesięcznej ustalona uchwałą Rady Gminy Łososina Dolna1) 

 

27. Stawka opłaty za odpady zbierane w sposób selektywny - …………………………. ………….zł 

 

28. Wysokość ulgi z tytułu posiadania przydomowego kompostownika - ………………………… zł 

 

29. Sposób wyliczenia miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 
 

30. LICZBA 

MIESZKAŃCÓW 

(wpisać podaną w pozycji 

24 ) 

 

31. STAWKA 

OPŁATY  

(należy wpisać stawkę 

opłaty za gospodarowanie 

odpadami w sposób 
selektywny z pozycji 27 ) 

 
32. WYSOKOŚĆ ULGI Z 

TYTUŁU 

POSIADANIA 

KOMPOSTOWNIKA 

(należy wpisać iloczyn kwoty z 

pozycji 28 i liczby 

mieszkańców z pozycji 24 ) 

 
33. OPŁATA 

MIESIĘCZNA  

 

(iloczyn pozycji 30  
i pozycji 31  

minus pozycja 32 ) 

 

 

………………………. 

 

 

 

……………………..zł 

 

 

………………………..zł 

 

 

…………………….zł 

 

 

34. Słownie: ………………………………………………………………………….zł/ m-c 
                                                                      ( kwota z pozycji 33 )  
 

G. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci numeru telefonu, adresu e-mail w celu kontaktu w 

sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi: 

 

………………………………………………………..                     ………………………………………………………. 
                         ( miejscowość i data)                                                       ( czytelny podpis osoby wrażającej zgodę )  

 

H. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
1. Administratorem  Danych Osobowych jest Wójt Gminy  Łososina Dolna z siedzibą w Łososinie Dolnej 300, 33-314 Łososina 

Dolna, Tel. 18/4448002 

2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych pod nr Tel.  
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja obowiązków i uprawnień administratora określonych w przepisach 

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ) i ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa  ( Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z poźn. zm.). 
4.  Dane osobowe będą przetwarzane na czas przedmiotowego postępowania a następnie archiwizowane zgodnie z przepisami 

Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr 1 
poz. 6 ze zm.) 

5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia 
zgody a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

6. Podanie danych w deklaracji jest obowiązkowe  i niezbędne do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania, dane osobowe 

podane na podstawie zgody dobrowolne. 
7. Odbiorcami danych mogą być instytucje i podmioty upoważnione z mocy prawa oraz podmioty, z którymi podpisano umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych.  

I. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 

 

              ……………………………….                       …………………………………………….. 
                                 ( miejscowość i data )                                                          ( czytelny podpis właściciela/współwłaściciela ) 
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J. 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 2019 r. 

poz. 1438 ze zm.). 

 

Informacja: 

1) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Łososina Dolna deklarację 

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

gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do 

Wójta Gminy Łososina Dolna nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego 

po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami uiszcza się za 

miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 

3) W razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt 

Gminy Łososina Dolna określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średniej ilości 

odpadów komunalnych  powstających na nieruchomości o podobnym charakterze. 

Objaśnienia: 

1) Wysokość stawki i ulgi zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Gminy w Łososinie Dolnej 

 

a) Pola jasne wypełniać dużymi, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem. 

b) Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie 

wywiązania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściwy 

organ w drodze decyzji naliczy opłatę za gospodarowanie odpadami zmieszanymi 

stosując wysokość stawki podwyższonej. 

c)  Składający deklarację zobowiązany jest dołączyć pełnomocnictwo w przypadku 

reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika. 
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         Załącznik Nr 2 

do Uchwały Nr 109/XIII/2019  

     Rady Gminy w Łososinie Dolnej  

z dnia 12 grudnia 2019 r. 

 

DEKLARACJA  

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli 

nieruchomości ,na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane 

na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na terenie Gminy Łososina Dolna 
 

Podstawa prawna:             Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2019 r. poz 2010) 
 

Składający :                       Formularz przeznaczony  jest dla właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Łososina Dolna, na     

                                           których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno      

                                           wypoczynkowe, 
 

Miejsce składania:             Urząd Gminy Łososina Dolna, 33-314 Łososina Dolna 300 
 

Organ właściwy 

do złożenia deklaracji:       Wójt Gminy Łososina Dolna 

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

 Pierwsza deklaracja 

 Korekta deklaracji obowiązująca od dnia      ……………………………………. 
                                                                                                                      ( data ) 

B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 jeżeli występuje kilku współwłaścicieli nieruchomości, w części C punkt 4 wymienia się wszystkich 

współwłaścicieli nieruchomości 

2. Rodzaj podmiotu ( zaznaczyć właściwy kwadrat): 
 Właściciel nieruchomości 

 Współwłaściciel 

 Użytkownik 

 Inny podmiot władający nieruchomością, (jaki)………………………………………. 

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
3. Składający ( zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 Osoba fizyczna, 

 Osoba prawna, 

4. Nazwisko i imię, PESEL, 

1)…………………………………………………….PESEL……………………………………………… 

2)………………………………………………….....PESEL……………………………………………… 

3)…………………………………………………….PESEL……………………………………………… 

4)…………………………………………………….PESEL……………………………………………… 

D. ADRES ZAMIESZKANIA WŁAŚCICIELA 
5. Kraj 

 
6. Województwo 

 
7. Powiat 

 
8. Gmina 

 
9. Ulica  10. Nr domu 11. Nr lokalu 

12. Miejscowość  

 
13. Kod pocztowy 14. Poczta  

15. Numer telefonu  

 
16. Adres e-mail  

17. Nr rachunku bankowego wskazanego do zwrotu nadpłaty 

 
E. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

 Należy zaznaczyć kwadrat, jeśli odpady komunalne powstają na nieruchomości położonej pod adresem podanym  

w części D (wówczas nie uzupełnia się rubryk nr 18-23) 

 Odpady komunalne powstają na nieruchomości położonej pod adresem podanym w części D* 

18. Gmina  

 
19. Miejscowość/ulica  20. Nr domu/lokalu 21. Nr działki 
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22. Kod pocztowy  

 
23. Poczta  

 
F. WYLICZENIE OPŁATY 

 
 

24. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji znajduje/ją się 

……………….…… domków lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe) 

 

25. Ryczałtowa roczna stawka opłaty ustalona uchwałą Rady Gminy Łososina Dolna1) 

 

26. Ryczałtowa roczna stawka opłaty  - …………………………. ………….zł 

 

 

27. Sposób wyliczenia rocznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

 
 

28. LICZBA  

(domków lub innej nieruchomości 
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe) 

 
( wpisać podaną w pozycji 24 ) 

 

29. STAWKA OPŁATY 

(należy wpisać stawkę 
opłaty za gospodarowanie 

odpadami w sposób 

selektywny z pozycji 26 ) 
 

 
30. OPŁATA ROCZNA 

(iloczyn pozycji 28 i 

pozycji 29 ) 

 

 

 

………………………. 

 

 

 

 

……………………..zł 

 

 

………………….zł 

 

 

31. Słownie: …………………………………..……………………………….……………….zł/ ROK 
( kwota z pozycji 30 ) 

G. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci numeru telefonu, adresu e-mail w celu kontaktu w 

sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi: 

 

………………………………………………………..                     ………………………………………………………. 
                         ( miejscowość i data)                                                       ( czytelny podpis osoby wrażającej zgodę )  

 

H. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 

1. Administratorem  Danych Osobowych jest Wójt Gminy  Łososina Dolna z siedzibą w Łososinie Dolnej 300, 33-314 Łososina 
Dolna, tel. 18/4448002 

2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych pod nr tel. 18/4448002 

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja obowiązków i uprawnień administratora określonych w przepisach 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ) i ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa  ( Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z poźn. zm.). 

4. Dane osobowe będą przetwarzane na czas przedmiotowego postępowania a następnie archiwizowane zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr 1 

poz. 6 ze zm.) 
5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia 

zgody a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

6. Podanie danych w deklaracji jest obowiązkowe  i niezbędne do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania, dane osobowe 
podane na podstawie zgody dobrowolne. 

7. Odbiorcami danych mogą być instytucje i podmioty upoważnione z mocy prawa oraz podmioty, z którymi podpisano umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych.  

I. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 

 

 

 

              ……………………………….                       …………………………………………….. 
                                 ( miejscowość i data )                                                          ( czytelny podpis właściciela/współwłaściciela ) 
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J. 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 2019 r. 

poz. 1438 z późniejszymi zmianami). 

 

Informacja: 

1) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Łososina Dolna deklarację 

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

gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do 

Wójta Gminy Łososina Dolna nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego 

po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami uiszcza się za 

miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 

3) W razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt 

Gminy Łososina Dolna określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średniej ilości 

odpadów komunalnych  powstających na nieruchomości o podobnym charakterze. 

Objaśnienia: 

1) Wysokość stawki zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Gminy w Łososinie Dolnej 

 

a) Pola jasne wypełniać dużymi, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem. 

b) Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie 

wywiązania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściwy 

organ w drodze decyzji naliczy opłatę za gospodarowanie odpadami zmieszanymi 

stosując wysokość stawki podwyższonej. 

c)  Składający deklarację zobowiązany jest dołączyć pełnomocnictwo w przypadku 

reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika. 
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