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                                                                                                                           Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXVII/196/20                
                                                                                                                           Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 29 października 2020 r. 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Z NIERUCHOMOŚCI, NA 
KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB INNE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE W CELACH 

REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWYCH, TYLKO PRZEZ CZĘŚĆ ROKU 

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

Podstawa 
prawna: 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) 

Składający: 
Właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe, tylko przez część roku (właściciel nieruchomości w rozumieniu ww. ustawy) 

Miejsce 
składania: 

Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski, Aleja Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski 

Termin 
składania: 

14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości 
odpadów komunalnych 

Termin 
płatności: 

W terminie do 31 marca każdego roku, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy (z góry) 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji - zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez wstawienie znaku „X” 

   ZŁOŻENIE DEKLARACJI (data powstania obowiązku opłaty: dzień - miesiąc - rok) ……………………………………………………………………………. 

   ZMIANA/KOREKTA DANYCH W DEKLARACJI (data powstania obowiązku opłaty: dzień -miesiąc - rok)  …………………………………………….. 

   WYGASZENIE DEKLARACJI (data wygaśnięcia obowiązku opłaty: dzień - miesiąc - rok)………………………………………………………………………. 

Przyczyna zmiany danych / korekty deklaracji : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

  

B. DANE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI/SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  
(zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez wstawienie znaku „X”) 

 
OSOBA FIZYCZNA  

-PESEL 

 

            
INNA - NIP 

 

          

IMIĘ I NAZWISKO (dotyczy osób fizycznych) / NAZWA PEŁNA (dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej) 

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB INNE NIERUCHOMOŚCI 
WYKORZYSTYWANE W CELACH REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWYCH, TYLKO PRZEZ CZĘŚĆ ROKU 

1) 

MIEJSCOWOŚĆ  ULICA NR DOMU NR LOKALU 

Dodatkowe dane 
kontaktowe 

Adres e-mail  Telefon Numer ewidencyjny 
nieruchomości w rejestrze 

gruntów  

Nr ewidencyjny * 

*dotyczy nieruchomości, które nie posiadają numeru porządkowego 

D. ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA (wypełnić jeżeli jest inny niż adres nieruchomości)
 

KRAJ 
 

WOJEWÓDZTWO 
 

POWIAT 
 

GMINA 
 

ULICA 
 

NR DOMU 
 

NR LOKALU 

MIEJSCOWOŚĆ 
 

KOD POCZTOWY 
 

POCZTA 
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E. ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnić jeżeli jest inny niż adres zamieszkania)
 

KRAJ 
 

WOJEWÓDZTWO 
 

POWIAT 
 

GMINA 
 

ULICA 
 

NR DOMU 
 

NR LOKALU 

MIEJSCOWOŚĆ 

 

KOD POCZTOWY 

 

POCZTA 

 

F. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY DLA NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ W CZĘŚCI C 
 

Liczba nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub liczba 
nieruchomości wykorzystywanych w celach rekreacyjno-wypoczynkowych, 
tylko przez część roku 

 

1.                             ……………..             

Ryczałtowa roczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi
2) 

2.                            ………………            zł 

G. OBLICZONA WYSOKOŚĆ OPŁATY MIESIĘCZNEJ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE 

NIERUCHOMOŚCI OPISANEJ W CZĘŚCI C  

Wysokość rocznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości 

(obliczonej jako iloczyn liczby nieruchomości i rocznej stawki opłaty, wskazanych w części F)  

…………………………     zł Słownie: 

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C wytworzone odpady komunalne będą zbierane i 
odbierane z sposób selektywny, zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i miasta 
Lwówek Śląski. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(miejscowość i data) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(czytelny podpis osoby uprawnionej/pieczątka) 

I. ADNOTACJE ORGANU 

                                                                                                                                                       …………………………………………………….. 
(podpis osoby sporządzającej adnotacje) 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze 
1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski, z siedzibą w Lwówku Śląskim (59-600) 

przy al. Wojska Polskiego 25 A, e-mail: sekretariat@lwowekslaski.pl, tel. 75 6477888. 

2. Kontakt: email: iod@lwowekslaski.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych: dane będą przetwarzane w celu realizacji zadań Gminy i Miasta Lwówek 
Śląski w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, w tym: odbioru odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na podstawie przepisów: 

- art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

- ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; 

- ustawy Ordynacja podatkowa; 

- ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

4. Odbiorcy danych: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, usługodawcy wykonujący zadania na zlecenie 
Administratora w ramach świadczonych usług serwisu i utrzymania systemów i programów informatycznych. 

5. Okres przechowywania danych: okres wynikający z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w 
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sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 
działania archiwów zakładowych oraz inne okresy wynikające z podpisanych umów. 

6. Prawa podmiotów danych: przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do 
sprostowania danych (uzupełnienia niekompletnych danych); prawo do ograniczenia przetwarzania danych. 

7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: przysługuje prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych 
osobowych do  organu nadzorczego, którym jest  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie danych osobowych wynika z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Pouczenie: 

1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 
czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

2. W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Burmistrz Gminy i Miasta 
Lwówek Śląski zawiadomi właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości 
nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 
podanej w zawiadomieniu. 

3. W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych 
wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski określi w drodze decyzji, 
wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy 
metody, a w przypadku ich braku - uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze. 

4. Indywidualny numer konta bankowego, na które uiszczana będzie opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
właściciel nieruchomości uzyska po zweryfikowaniu przez Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski złożonej deklaracji (w 
przypadku pierwszej deklaracji). 

5. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania, z góry za rok, w terminie do 31 marca 
każdego roku, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy; w przypadku złożenia pierwszej deklaracji związanej z 
rozpoczęciem korzystania z nieruchomości w okresie późniejszym niż termin 31 marca, opłatę należy uiścić w terminie 14 
dni od dnia złożenia deklaracji.  

6. Od niewpłaconej w terminie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobiera się odsetki za zwłokę począwszy 
od dnia następnego po upływie terminu płatności, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niewpłacone w terminie 
zobowiązanie pieniężne podlega egzekucji wraz z kosztami upomnienia. 

7. Sposób gromadzenia odpadów komunalnych będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązywania się z 
deklarowanego prowadzenia w sposób selektywny zbierania odpadów komunalnych Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek 
Śląski w drodze decyzji określi wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg stawki dla odpadów 
niesegregowanych określonej Uchwałą Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim. 

Objaśnienia: 

1) 
Właściciel dla każdej nieruchomości składa odrębną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

2)
 Roczną ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna Uchwała Rady Miejskiej w 

Lwówku Śląskim w sprawie wyboru metody ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
stawki opłaty. 

Instrukcja wypełniania deklaracji 
Część A - Obowiązek złożenia deklaracji – w przypadku składania pierwszej deklaracji zaznaczyć kwadrat „złożenie deklaracji” 
oraz wskazać datę powstania obowiązku; w przypadku zmiany danych zawartych w złożonej wcześniej deklaracji należy 
zaznaczyć kwadrat „zmiana deklaracji” oraz wskazać datę zaistnienia zmian; w przypadku trwałego opuszczenia 
nieruchomości, np. w wyniku sprzedaży należy zaznaczyć kwadrat „wygaszenie deklaracji” oraz wskazać datę opuszczenia 
nieruchomości. 

Część B - Właściciel nieruchomości – zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach należy rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby 
posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Zgodnie z art. 2 
ust. 3 ww. ustawy „Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną 
własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową 
albo spółdzielnię mieszkaniową”. Ustawa przenosi na osoby sprawujące zarząd nieruchomością wszystkie obowiązki 
właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku, selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, składania 
deklaracji i wnoszenia opłat. 



4/4 

 

Część C, D i E - dane adresowe właściciela nieruchomości. 

Część F - Obliczenie wysokości opłaty – stawka opłaty za jeden domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na 
cele rekreacyjno-rozrywkowe, tylko przez część roku została określona właściwą uchwałą Rady Gminy w sprawie wyboru 
metody ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. 

Część G - Należy wpisać wysokość opłaty obliczonej na podstawie części F. 

Część H – Należy wpisać datę i miejsce wypełnienia deklaracji oraz podpisać czytelnie deklarację (podpis składa osoba 
zobowiązana/upoważniona do jej złożenia). 

Instrukcja wypełniania deklaracji zawiera informacje podstawowe. W celu uzyskania szczegółowych informacji można 
zwrócić się do Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski: Referatu Gospodarki Odpadami, tel. 75 64 77 936. 


