
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI 

 Podstawa prawna: art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Uchwała Nr 

XI/84/19  Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 

nieruchomości. 
Składający:            Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na  terenie Gminy 

Lipsk (właściciel nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) 
Miejsce składania : Urząd Miejski w Lipsku, ul. Żłobikowskiego 4/2, 16-315 Lipsk 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Burmistrz Lipska, ul. Żłobikowskiego 4/2, 16-315 Lipsk

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji - zaznaczyć poprzez postawienie znaku „X”  

         PIERWSZA DEKLARACJA                                    ZMIANA DANYCH 

 W razie zmiany danych podać datę powstania zmiany oraz jej uzasadnienie. 

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ - zaznaczyć poprzez postawienie znaku „X”

OSOBA FIZYCZNA 

OSOBA PRAWNA 

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 

 IMIĘ (IMIONA) I NAZWISKO/ PEŁNA NAZWA *: 

IMIĘ OJCA, IMIĘ MATKI** DATA URODZENIA (dzień-miesiąc-rok)** 

 IDENTYFIKATOR PODATKOWY1):   PESEL               / NIP 

D. ADRES ZAMIESZKANIA /ADRES SIEDZIBY*

 Kraj: Województwo: Powiat: 

Gmina: Ulica: Nr domu: Nr Lokalu: 

Miejscowość: Kod pocztowy: Poczta: 

Nr telefonu***: Adres e-mail***: 

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY LIPSK, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY

KOMUNALNE

 Nazwa ulicy: 

 Nr budynku: 

F. FORMA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ - zaznaczyć poprzez postawienie znaku „X”

WŁASNOŚĆ          WSPÓŁWŁASNOŚĆ 

          UŻYTKOWANIE WIECZYSTE          ZARZĄD LUB UŻYTKOWANIE 

           POSIADANIE2) ………………………… 

 



G. OŚWIADCZAM, ŻE NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ W CZĘŚCI E:

Zapewniam utrzymanie czystości i porządku przez zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie 

nieruchomości odpadów komunalnych i jednocześnie: 

a) nieruchomość ta jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym (zaznaczyć właściwe),

      TAK       NIE 

oraz 

b) posiadam kompostownik przydomowy i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne

(zaznaczyć właściwe) 

     TAK      NIE 

H. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA  GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E faktycznie zamieszkuje …………… osób. 

/należy podać liczbę mieszkańców/ 3) 
SPOSÓB WYLICZENIA OPŁATY MIESIĘCZNEJ4): 

a) dla liczby mieszkańców do 4 włącznie:

LICZBA  

MIESZKAŃCÓW 

STAWKA KWOTA  OPŁATY 

b) dla gospodarstwa domowego 5 osobowego i większego:

GOSPODARSTWO 

DOMOWE (SZT.) 

STAWKA KWOTA OPŁATY 

c) kwota częściowego zwolnienia (wypełnić, jeżeli w części G zaznaczono 2x TAK):

LICZBA 

MIESZKAŃCÓW 

/GOSPODARSTWO 

DOMOWE (SZT.) 

STAWKA 

CZĘŚCIOWEGO 

ZWOLNIENIA 

KWOTA CZĘŚCIOWEGO 

ZWOLNIENIA 

d) kwota do zapłaty (różnica kwoty opłaty i kwoty częściowego zwolnienia) (wypełnić, jeżeli w części G

zaznaczono 2x TAK):

KWOTA OPŁATY KWOTA 

CZĘŚCIOWEGO 

ZWOLNIENIA 

KWOTA DO ZAPŁATY 



I. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKLADAJĄCEGO 

DEKLARACJĘ * 

 

 

 

………………................……………                                                                     …….......... ……………………………….. 
      /miejscowość, data/                                                                                                                                             /czytelny podpis/ 

 

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 (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1438, 1501, 

1553, 1579, 1655, 1798, 1901, 2070). 

 

Wyjaśnienia: 

▪ zgodnie z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel 

nieruchomości obowiązany jest złożyć do Burmistrza Lipska deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w terminie do 14 dni od dnia zamieszkania na niej pierwszego mieszkańca. W przypadku 

zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

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

miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.  Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy w razie niezłożenia deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w 

złożonej deklaracji, Burmistrz Lipska określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

▪ opłatę wyliczoną w części H deklaracji należy uiszczać bez wezwania, kwartalnie, do 15 dnia ostatniego miesiąca 

kwartału, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy na wyodrębniony rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w 

Lipsku. 

▪ Stawkę opłaty od osoby ustali Rada Miejska w Lipsku. Stawki będą podawane do publicznej wiadomości. 
 

Objaśnienia: 

1) identyfikatorem podatkowym jest: PESEL – w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi 

rejestrem PESEL nieprowadzącymi działalności gospodarczej lub niebędącymi zarejestrowanymi podatnikami podatku 

od towarów i usług; NIP – w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu                  
2) podać tytuł będący podstawą do władania daną nieruchomością (np. dzierżawa, najem, posiadanie bez tytułu 

prawnego) 
3)  miejscem zamieszkania jest miejsce, w którym osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu, niezależnie od miejsca 

zameldowania oraz niezależnie od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem, leczeniem 

medycznym. 
4) wybrać odpowiednio 
 

* niepotrzebne skreślić 

** dotyczy osób fizycznych 

*** nieobowiązkowe 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(zwanego dalej RODO), informuję iż:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Lipsku reprezentowany przez Burmistrza 

Lipska, z siedzibą przy ul. Żłobikowskiego 4/2, 16-315 Lipsk.  

2. Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich 

danych osobowych: osobiście, pod adresem e-mail: iodo@lipsk.pl telefonicznie pod numerem: 87 6422 700 

lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej. 

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu zapewnienia odbioru odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości na terenie Gminy Lipsk, sprawowania nadzoru nad sposobem gospodarowania odpadami 

komunalnymi na terenie Gminy Lipsk oraz wypełnienia obowiązku ponoszenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 września 

1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6c, 6h, 6m, 6o) oraz zapisami ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem 

mailto:iodo@lipsk.pl


wynikającym z przepisów prawa. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie 

wszczęcie postępowania z urzędu w celu określenia w drodze decyzji wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

4. Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom w szczególności na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa; podmiotowi przetwarzającemu, realizującemu na rzecz administratora 

zadania w zakresie obsługi systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją i systemu informatycznego 

zawierającego bazę danych osób, dla których jest naliczana opłata za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi; firmom wywozowym świadczącym usługę odbioru odpadów komunalnych 

5. Dane osobowe zawarte w deklaracji będą przechowywane przez okres 10 lat zgodnie z Rozporządzeniem 

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. Ze względu na inne, 

szczególne przepisy prawa okres ten może ulec wydłużeniu. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i prawo do ich sprostowania, Wniesienia 

żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania w przypadku: 

zakwestionowania prawidłowości danych osobowych lub podstawy prawnej ich przetwarzania,  potrzeby 

zapobieżenia usunięcia Państwa danych osobowych, pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich 

przetwarzania przez Urząd Miejski w Lipsku w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony 

roszczeń. 

7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2) gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie dotyczących 

Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani 

profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO. 

9. W kwestii dotyczącej podania adresu e-mail i/lub nr telefonu posiada Pani/Pan ponadto także prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Pani/Pana adres poczty elektronicznej i/lub numer telefonu (jeśli 

podano), może zostać wykorzystany do kontaktu w służbowych celach informacyjnych lub wyjaśniających. 
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