
 

POLA JASNE WYPEŁNIA SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ. WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE 
DRUKOWANYMI LITERAMI, KOLOREM CZARNYM LUB NIEBIESKIM. 

zał. nr 2 do Uchwały Nr XXVI/262/2022 Rady Gminy Łąck  
z dnia 22 marca 2022 r. 

1.PESEL – tylko osoby fizyczne (dot. również 
przedsiębiorców będących osobami fizycznymi) 

           
 

 

2.REGON – pozostałe podmioty (dot. również przedsiębiorców 
będących osobami fizycznymi / spółek cywilnych) 

         
 

 

DO-L Wcześniejsze zapoznanie się z objaśnieniami ułatwi prawidłowe wypełnienie deklaracji. 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe  

Podstawa prawna: ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) zwana dalej „ustawą”. 

Składający: właściciel nieruchomości w rozumieniu ustawy (podmiot wskazany w dziale D), na której znajduje się domek letniskowy,  
lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonej na terenie Gminy Łąck. 

Miejsce składania: Gminny Zakład Komunalny w Łącku ul. Brzozowa 1, 09-520 Łąck. 

Termin składania 
deklaracji: 

W terminie 14 dni od dnia wytworzenia na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 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, należy złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego  
po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. 

 

A.  MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 

3. Organ, do którego składana jest deklaracja 

Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Łącku, ul. Brzozowa 1, 09-520 Łąck 

 

B.  OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

4. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć znakiem X jeden właściwy kwadrat) 

 

Pierwsza deklaracja 1 

/Rok powstania obowiązku opłaty/ 
 

    

Pole informacyjne: Dział H 

 
Nowa deklaracja 2 (zmieniająca wysokość opłaty) 
/Rok zaistnienia zmiany/  
 

    

Powód zmiany: Dział H 

 
Korekta deklaracji 3 (tylko w przypadku zmian 
niewpływających na wysokość opłaty np. 
zmiana danych osobowych, teleadresowych) 

 

 

 
 

C.  DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 4 

5. Powiat 6.Gmina 7. Ulica 

8. Nr domu 9. Nr lokalu 10. Kod pocztowy 11. Poczta 

12. Miejscowość 13. Nr działki / działek wg ewidencji nieruchomości w rejestrze gruntów 

 

D.  PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

14. Tytuł prawny składającego deklarację w stosunku do nieruchomości (zaznaczyć znakiem X jeden właściwy kwadrat) 

 
Właściciel, użytkownik lub posiadacz nieruchomości  
(należy wypełnić dział E) 5 

 

 Współwłasność ustawowa małżeńska6 
(należy wypełnić dział E oraz I) 

 

 

 
Współwłaściciel, współużytkownik  
lub współposiadacz nieruchomości  
(należy wypełnić dział E oraz I) 
 

 

E.  DANE IDENTYFIKACYJNE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI 

E. 1.  Dane osoby fizycznej - właściciela / współwłaściciela / użytkownika / posiadacza / przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną / wspólnika 
               spółki cywilnej 

15. Nazwisko 16. Pierwsze imię 17. Drugie imię 

18. Data urodzenia (rok – miesiąc – dzień) 

    -   -   

 

 

19. Numer telefonu 20. Adres e-mail 

  

 
1 Pierwsza deklaracja – w przypadku, gdy deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest wypełniana po raz pierwszy. 
2 Nowa deklaracja (zmieniająca) – w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na danej nieruchomości,  
   np. zmiana liczby domków letniskowych, sprzedaż nieruchomości.  
3 Korekta deklaracji – w przypadku zmiany danych dotyczących właściciela lub nieruchomości niemających wpływu na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami, np. zmiana nazwiska, nadanie 
  nazwy ulicy, nadanie numeru nieruchomości. 
4 W przypadku posiadania więcej niż jednej nieruchomości należy wypełnić załącznik nr 2 deklaracji („DO-L-NL”).  
5 Właściciel nieruchomości – zgodnie z ustawą rozumie się przez to także, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu,  
  a także inne podmioty władające nieruchomością. 
6 Zaznaczyć, jeżeli małżonkowie władają nieruchomością objętą współwłasnością ustawową małżeńską. Jeżeli władający małżonkowie są współwłaścicielami nieruchomości w częściach ułamkowych, 
  należy zaznaczyć kwadrat „Współwłaściciel, współużytkownik lub współposiadacz nieruchomości”. W obu przypadkach należy wypełnić dział E oraz I.  



 

E. 2.  Dane podmiotu władającego nieruchomością 

21. Pełna nazwa / Nazwisko, Imię / Pieczątka 22. NIP 

          

 

 

23. Adres  

24. Osoby upoważnione do reprezentowania 7 

 

________________________________________________________________________________ 

 Sposób reprezentacji: 

 

________________________________________________________________________________ 

Numer telefonu 

  

 ________________________________________________________________________________ 

 
 

E. 3.  Adres do korespondencji – wypełnić, jeżeli jest inny niż wskazany w dziale C 

25. Kraj 26. Województwo 27. Powiat 

28. Gmina 29. Ulica 30. Nr domu 31. Nr lokalu 

32. Miejscowość 33. Kod pocztowy 34. Poczta 35. Nr telefonu do kontaktu 

 

F.  DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB INNEJ NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANEJ  
NA CELE REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWE  

36. Liczba domków letniskowych na nieruchomości8 

 

37. 

Liczba innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 

(dotyczy nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych, na których nie znajdują się domki 

letniskowe)9 

 

38. 
Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok bez względu 

na długość okresu korzystania z nieruchomości10  

 

39. 
 Roczna wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
 [(poz. 36 + poz. 37) x ryczałtowa stawka opłaty z poz. 38] 

 

 

G.           WSKAZANIE OKRESÓW KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ DOMEK LETNISKOWY, LUB INNEJ 
NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE (zaznaczyć znakiem X właściwy kwadrat/-y) 

Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień 

            

H.  ADNOTACJE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI (powód zmiany deklaracji, podstawa wygaśnięcia obowiązku ponoszenia opłaty lub inne 
informacje i wyjaśnienia) 

 

 

 

 

 

 

 
7 Pełnomocnictwo należy wypełnić na wzorze zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego lub ogólnego i pełnomocnictwa do doręczeń  
  oraz wzorów zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw. 
8  Należy wpisać faktyczną liczbę domków letniskowych znajdujących się na nieruchomości/-ach wskazanej/-ych w Dziale C oraz w załączniku nr 2 do deklaracji „DO-L-NL”. Jeżeli na 
   nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe nie ma domków letniskowych należy wpisać liczbę 0. 
9 Należy wpisać faktyczną liczbę nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych wskazanych w Dziale C oraz w załączniku nr 2 do deklaracji „DO-L-NL”, z wyłączeniem nieruchomości 
  rekreacyjno-wypoczynkowych, na których znajdują się domki letniskowe. Jeżeli na nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowej znajduje się domek letniskowy należy wpisać liczbę 0.  
10 Ryczałtowa stawka opłaty określona jest w Uchwale Rady Gminy Łąck w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki  
    takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz ustalenia ryczałtowej 
    stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na 
    terenie Gminy Łąck oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 
    kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. 



 

I. DANE IDENTYFIKACYJNE WŁAŚCICIELA / WSPÓŁWŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI  

I. 1.  Dane właściciela / współwłaściciela - współużytkownika / współposiadacza / wspólnika spółki cywilnej 11 

40. Nazwisko  41. Pierwsze imię 42. Drugie imię 

43. PESEL 

           

 

44. NIP 

          

 

45. Adres e-mail: 46. Telefon kontaktowy 

  

I. 2.   Adres zamieszkania właściciela / współwłaściciela - współużytkownika / współposiadacza / wspólnika spółki cywilnej 

 

47.Kraj 48.Województwo 49. Powiat 

 

50. Gmina 51. Ulica 52. Numer domu 53.Numer lokalu 

54. Miejscowość 

 

55. Kod pocztowy 56. Poczta 

 

I. 3.   Adres korespondencyjny właściciela / współwłaściciela / współużytkownika / współposiadacza / wspólnika spółki cywilnej - wypełnić, jeżeli 

         jest inny niż wskazany w dziale I.2. 

 

57.Kraj 58.Województwo 59. Powiat 

 

60.Gmina 61. Ulica 62. Numer domu 63.Numer lokalu 

64. Miejscowość 

 

65. Kod pocztowy 66. Poczta 

 

J.  OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 

67. Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie od Gminnego Zakładu Komunalnego w Łącku informacji tekstowych (SMS) związanych z 
realizacją obowiązków wynikających z ustawy (zaznaczyć znakiem X jeden właściwy kwadrat)12 

 TAK  NIE 

68. Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie od Gminnego Zakładu Komunalnego w Łącku informacji drogą elektroniczną (e-mail) 
związanych z realizacją obowiązków wynikających z ustawy (zaznaczyć znakiem X jeden właściwy kwadrat)12 

 
TAK 

 
NIE 

69. Data   wypełniania deklaracji  
(rok–miesiąc–dzień) 
 

70. Czytelny podpis składającego deklarację / osoby reprezentującej / pieczątka 
 

    -   -   

 

 

K. POUCZENIE DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI 

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 2020 r., poz. 1427 ze zm.). 

 
11 W przypadku większej liczby współwłaścicieli należy wypełnić załącznik nr 1 do deklaracji „DO-L-WWL”. 
12 Podanie numeru telefonu i adresu e-mail jest dobrowolne. 



 

L. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

W związku z realizacją wymogów 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) – zwanego w dalszej treści „RODO”, podaje się do wiadomości 
następujące informacje:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Zakład Komunalny w Łącku reprezentowany przez Kierownika Gminnego Zakładu 
Komunalnego z siedzibą w Łącku, ul. Brzozowa 1, 09-520 Łąck. Dane kontaktowe Administratora: Gminny Zakład Komunalny w Łącku, ul. Brzozowa 1, 
09-520 Łąck, e-mail: biuro@gzklack.pl.   

2. Z Inspektorem Ochrony Danych może się Pani/Pan kontaktować listownie na adres siedziby Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: 
iod@gzklack.pl.  

3. Administrator Danych Osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – c) i e) RODO w związku z ustawą  
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: 

a. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Gminnym Zakładzie Komunalnym w Łącku; 

b. wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dotyczą, przed zawarciem 
umowy; 

c. do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej  

d. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody i w celu 
określonym w treści zgody. 

5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Niepodanie danych będzie skutkowało niemożnością skutecznego złożenia 
dokumentu. Niezłożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spowoduje konieczność wydania przez Wójta Gminy 
Łąck decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być zaufane podmioty współpracujące z Administratorem danych osobowych na podstawie zawartych 
umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych, w szczególności podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych,  
w zakresie niezbędnym do realizacji nałożonego na Gminę Łąck obowiązku gospodarowania odpadami komunalnymi, podmioty świadczące na rzecz 
Gminnego Zakładu Komunalnego w Łącku usługi pocztowe, informatyczne, a także organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator jest 
zobowiązany udostępnić dane na podstawie przepisów prawa. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami 
archiwizacji określonymi w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. 

8. W zakresie przewidzianym przepisami prawa posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania  
oraz ograniczenia przetwarzania.  

9. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

M.  ADNOTACJE ORGANU 
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DO-L-WWL                                                                                                   zał. nr 1 do deklaracji DO-L 

 

Dane identyfikacyjne współwłaścicieli / współużytkowników / współposiadaczy /  
 wspólników spółki cywilnej 

I. 

1.       Dane współwłaściciela / współużytkownika / współposiadacza / wspólnika spółki cywilnej 

1.  Nazwisko  2.  Pierwsze imię 3. Drugie imię 

4.  PESEL (dotyczy osoby fizycznej) 
           

 

5.  NIP (dotyczy osoby prawnej) 
          

 

6.  Adres e-mail: 7.  Telefon kontaktowy 

2.       Adres zamieszkania współwłaściciela / współużytkownika / współposiadacza / wspólnika spółki cywilnej 

8. Kraj 9. Województwo 10. Powiat 

 

11. Gmina 12.  Ulica 13. Numer domu 14. Numer lokalu 

15.  Miejscowość 
 

16.  Kod pocztowy 17.  Poczta 

 

 

II. 

1.       Dane współwłaściciela / współużytkownika / współposiadacza / wspólnika spółki cywilnej 

18.  Nazwisko  19.  Pierwsze imię 20.  Drugie imię 

21.  PESEL (dotyczy osoby fizycznej) 
           

 

22.  NIP (dotyczy osoby prawnej) 
          

 

23.  Adres e-mail: 24.  Telefon kontaktowy 

2.       Adres zamieszkania współwłaściciela / współużytkownika / współposiadacza / wspólnika spółki cywilnej 

25. Kraj 26. Województwo 27. Powiat 

 

28.  Gmina 29.  Ulica 30.  Numer domu 31. Numer lokalu 

32.  Miejscowość 
 

33.  Kod pocztowy 34.  Poczta 

 

 

III. 

1.       Dane współwłaściciela / współużytkownika / współposiadacza / wspólnika spółki cywilnej 

35. Nazwisko  36.  Pierwsze imię 37.  Drugie imię 

38.  PESEL (dotyczy osoby fizycznej) 
           

 

39.  NIP (dotyczy osoby prawnej) 
          

 

40.  Adres e-mail: 41.  Telefon kontaktowy 

2.       Adres zamieszkania współwłaściciela / współużytkownika / współposiadacza / wspólnika spółki cywilnej 

42. Kraj 43. Województwo 44. Powiat 

 

45.  Gmina 46.  Ulica 47.  Numer domu 48. Numer lokalu 

49.  Miejscowość 
 

50.  Kod pocztowy 51.  Poczta 

 

 

 



 

 

IV. 

1.       Dane współwłaściciela / współużytkownika / współposiadacza / wspólnika spółki cywilnej 

52.  Nazwisko  53.  Pierwsze imię 54.  Drugie imię 

55.  PESEL (dotyczy osoby fizycznej) 
           

 

56. NIP (dotyczy osoby prawnej) 
          

 

57.  Adres e-mail: 58. Telefon kontaktowy 

2.       Adres zamieszkania współwłaściciela / współużytkownika / współposiadacza / wspólnika spółki cywilnej 

59. Kraj 60. Województwo 61. Powiat 

 

62.  Gmina 63.  Ulica 64.  Numer domu 65. Numer lokalu 

66.  Miejscowość 
 

67.  Kod pocztowy 68.  Poczta 

 

 

V. 

1.       Dane współwłaściciela / współużytkownika / współposiadacza / wspólnika spółki cywilnej 

69.  Nazwisko  70.  Pierwsze imię 71.  Drugie imię 

72.  PESEL (dotyczy osoby fizycznej) 
           

 

73. . NIP (dotyczy osoby prawnej) 
          

 

74.  Adres e-mail: 75.  Telefon kontaktowy 

2.       Adres zamieszkania współwłaściciela / współużytkownika / współposiadacza / wspólnika spółki cywilnej 

76. Kraj 77. Województwo 78. Powiat 

 

79.  Gmina 80.  Ulica 81.  Numer domu 82. Numer lokalu 

83.  Miejscowość 
 

84.  Kod pocztowy 85.  Poczta 

 

 

VI. 

1.       Dane współwłaściciela / współużytkownika / współposiadacza / wspólnika spółki cywilnej 

86.  Nazwisko  87.  Pierwsze imię 88.  Drugie imię 

89.  PESEL (dotyczy osoby fizycznej) 
           

 

90.  NIP (dotyczy osoby prawnej) 
          

 

91.  Adres e-mail: 92. . Telefon kontaktowy 

2.       Adres zamieszkania współwłaściciela / współużytkownika / współposiadacza / wspólnika spółki cywilnej 

93. Kraj 94. Województwo 95. Powiat 

 

96.  Gmina 97.  Ulica 98.  Numer domu 99. Numer lokalu 

100.  Miejscowość 
 

101.  Kod pocztowy 102.  Poczta 

 

 

 

 

 



 

DO-L-NL                                                                                                   zał. nr 2 do deklaracji DO-L 
 

Dane identyfikacyjne nieruchomości 

I. 

DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE   

71. Powiat 72.Gmina 73. Ulica 

74. Nr domu 75. Nr lokalu 76. Kod pocztowy 77. Poczta 

78. Miejscowość 79. Nr działki / działek wg ewidencji nieruchomości w rejestrze gruntów 

 

II. 

DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE  

80. Powiat 81.Gmina 82. Ulica 

83. Nr domu 84. Nr lokalu 85. Kod pocztowy 86. Poczta 

87. Miejscowość 88. Nr działki / działek wg ewidencji nieruchomości w rejestrze gruntów 

 

III. 

DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE  

89. Powiat 90.Gmina 91. Ulica 

92. Nr domu 93. Nr lokalu 94. Kod pocztowy 95. Poczta 

96. Miejscowość 97. Nr działki / działek wg ewidencji nieruchomości w rejestrze gruntów 

 

IV. 

DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE  

98. Powiat 99.Gmina 100. Ulica 

101. Nr domu 102. Nr lokalu 103. Kod pocztowy 104. Poczta 

105. Miejscowość 106. Nr działki / działek wg ewidencji nieruchomości w rejestrze gruntów 

 

V. 

DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE  

107. Powiat 108.Gmina 109. Ulica 

110. Nr domu 111. Nr lokalu 112. Kod pocztowy 113. Poczta 

114. Miejscowość 115. Nr działki / działek wg ewidencji nieruchomości w rejestrze gruntów 

 

 
 
 

 

 

 

 

 


