
          
  

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI  

– gospodarstwa jednoosobowe 
 

Podstawa prawna:  ustawa z dnia 3 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity  Dz.U. z 

2013r. poz.594 z późn.zm.) 

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

Laskowa (właściciel nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). 

Miejsce składania:  Urząd Gminy Laskowa, 34 – 602 Laskowa 643 
 

 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 

WÓJT GMINY LASKOWA, 34 - 602 LASKOWA 643 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji – zaznaczyć poprzez postawienie znaku „X” 
 
 PIERWSZA DEKLARACJA                          ZMIANA DANYCH 

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ 
IMIĘ I NAZWISKO: 
 
PESEL:  

           
 

D. ADRES ZAMIESZKANIA – zaznaczyć poprzez postawienie znaku „X” lub wpisać właściwe 
Kraj:  
        Polska           

inny:……………….                                 

Województwo: 

      małopolskie,   

inne:……………… 
 

Powiat: 

     limanowski,  inny:………………… 

Gmina: 
       Laskowa,  

inna:…………………. 
 

Miejscowość: Ulica Nr domu/Nr lokalu 

Kod pocztowy: 

          _  _ - _  _  _   

Poczta: 
 

 

Nr telefonu /dane nieobowiązkowe/ 

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY LASKOWA NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY 

KOMUNALNE - zaznaczyć poprzez postawienie znaku „X” lub wpisać właściwe 
        Adres jak wyżej 

 
Miejscowość: ………………………………,    Nr domu:…………,           Nr działki:………….. 

                                                                                                                         / w przypadku braku numeru domu/ 

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

 
       WŁAŚNOŚĆ                                                                                                       WSPÓŁWŁASNOŚĆ                                                                                              
 
       UŻYTKOWANIE WIECZYSTE                                                                        ZARZĄD LUB UŻYTKOWANIE 
 
       POSIADANIE1)…………………………. 

 

G. OŚWIADCZAM, ŻE: – zaznaczyć poprzez postawienie znaku „X” 

 
        Gromadzę odpady w sposób selektywny i do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję stawkę niższą. 
 
        Nie gromadzę odpadów w sposób selektywny i do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuje stawkę wyższą. 
 

 



 

 

H. DOTYCZY ZAMIESZKAŁYCH  NIERUCHOMOŚĆI NA TERENIE GMINY LASKOWA 
 

Liczba jednoosobowych gospodarstw domowych*  …………….. (należy podać liczbę gospodarstw 

domowych prowadzonych na terenie nieruchomości w każdym lokalu mieszkalnym i budynku 

mieszkalnym jednorodzinnym). 

 

Wysokość rocznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi :  
 

……… x …….. x 12 miesięcy  = ……………. zł ( iloczyn liczby gospodarstw domowych prowadzonych 

na terenie nieruchomości zamieszkałej x stawka opłaty x  ilości miesięcy ) 

(słownie : ……………………………………………………………………………………………………) 

 

I. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ZGŁASZANIA ZMIAN 
 

Oświadczam, że zobowiązuje się do zgłaszania informacji o zmianach wartości stanowiących 

podstawę ustalenia  wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

 

J. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
 

 

          ……………………………..                                                     …………………………….. 
                      /miejscowość, data/                                                                                            / czytelny podpis/ 
       K.    ADNOTACJA URZĘDU 

 

 

 

 

Pouczenie: 
 

* DEFINICJA GOSPODARSTWA DOMOWEGO: 

Gospodarstwo domowe to zespół osób spokrewnionych lub niespokrewnionych, które razem 

mieszkają i wspólnie utrzymują się (wg danych GUS) z zastrzeżeniem, że osoby samotne, utrzymujące 

się samodzielnie, stanowią jednoosobowe gospodarstwo domowe. 

 

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 17czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (j.t.Dz.U.                                    

z 2014r.poz.1619) 
 

Wyjaśnienia: 

 Obowiązek złożenia deklaracji do Wójta Gminy Laskowa o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi powstaje w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości 

pierwszego mieszkańca . 

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

gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Laskowa w 

terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 

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

Objaśnienia: 
1) podać tytuł będący podstawą do władania daną nieruchomością (np. dzierżawa, najem, posiadanie bez tytułu 

prawnego) 


