
 
 

UCHWAŁA NR XXII/153/2020 
RADY GMINY STOCZEK ŁUKOWSKI 

z dnia 30 października 2020 r. 

w sprawie określenia  wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków  i  trybu składania deklaracji za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z  późn. zm.) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2020 r. poz. 1439) Rada Gminy Stoczek Łukowski uchwala, co 
następuje: 

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właściciela lub zarządcę nieruchomości zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 

2. Deklarację, o której mowa w § 1 składa się w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej 
nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości niezamieszkanej pierwszych 
odpadów komunalnych. 

3. W przypadku zmiany danych zawartych w uprzednio złożonej deklaracji lub wydanej decyzji 
określającej wysokość opłaty - właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 
10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. 

4. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składa się do Wójta Gminy 
Stoczek Łukowski, Pl. Tadeusza Kościuszki 1, 21- 450 Stoczek Łukowski lub za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej. 

§ 2. Określa się następujące warunki i tryb składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej: 

1. Układ informacji i powiązań między nimi w deklaracji elektronicznej jest zgodny z obowiązującym 
wzorem deklaracji w formie pisemnej. 

2. Deklaracje elektroniczne przesyłane są z wykorzystaniem elektronicznej platformy usług administracji 
publicznej, zwanej dalej ePUAP (http://www.epuap.gov.pl) oraz za pomocą poczty elektronicznej na adres: 
gmina@stoczeklukowski.pl, w następujących formatach elektronicznych: doc,  docx, gif, JPG/JPG, PDF, rtf, 
tif/tiff, xml. 

3. Deklaracje muszą być opatrywane: 

1) bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania 
oraz identyfikacji elektronicznej ( Dz. U. 2020 r. poz. 1173 ) lub 

2) podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( Dz. U. z 2020 r. poz.346 ). 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 19 listopada 2020 r.

Poz. 5596



Odnośnik do usługi elektronicznego składania deklaracji udostępniony jest na stronach internetowych 
Urzędu Gminy Stoczek Łukowski i Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XVI/120/2020  Rady Gminy Stoczek Łukowski z dnia 5  maja 2020 r. 
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właściciela nieruchomości, oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego poz. 2632). 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stoczek Łukowski. 

§ 5. Uchwała  podlega ogłoszeniu  w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 2021 r. 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Stoczek Łukowski 

 
 

Witold Dadacz 
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 1. Nr dokumentu Załącznik  do uchwały nr XXII/153/20 

Rady Gminy Stoczek Łukowski 
z dnia 30 października 2020   r. 

 

D-O     

DEKLARACJA 

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 

 

 
  

   

Podstawa 

prawna: 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz1439); 

Składający: 

Formularz przeznaczony dla osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych będących właścicielami nieruchomości 

zamieszkałych i niezamieszkałych, a także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających 

nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością; 

 Termin składania: Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej 

nieruchomości odpadów komunalnych. 

Nową deklarację należy złożyć w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. 

Organ 

podatkowy: 

WÓJT GMINY STOCZEK ŁUKOWSKI. 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 

 2. Nazwa i adres siedziby : 

                                    Wójt Gminy Stoczek Łukowski 
                                         21-450 Stoczek Łukowski 
                                    Pl. Tadeusza Kościuszki 1 

 
 
 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 

 3. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

❑1. pierwsza deklaracja           ❑ 2. korekta deklaracji                                    ❑ 3. nowa deklaracja 

 Powstanie obowiązku od (data)...................................          Zmiana danych  od (data).....................          Zmiana od (data).....................          

danych………………….                         ...............................................................................                C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 4. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

❑1. właściciel, użytkownik lub posiadacz  ❑ 2. współwłaściciel, współużytkownik lub współposiadacz 
 
D. DANE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ    
*  - dotyczy podmiotu niebędącego osobą fizyczną                                      ** - dotyczy podmiotu będącego osobą fizyczną 

 
D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 

 5. Rodzaj właściciela nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

❑1. osoba fizyczna  ❑ 2. osoba prawna  ❑ 3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 

 6. Nazwa pełna * / Imię i nazwisko ** 
 

  
7. Numer identyfikacji podatkowej* 

                                                           …………………………………………
…-..………………………………………………………… 

8. Identyfikator REGON* 
                                           ………………………………………………………………. 

 9.Numer PESEL** 

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

10. tel. kontaktowy (wpis dobrowolny)    
                                           ………………………………………………………………..       

 11. Imię ojca ** 

                             ........................................................................................ 

12. Imię matki** 

                            ...................................................................................................... 
                               

D.1. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA ** 

 13. Kraj 
 
______-------------------------------
--- 

14. Województwo 
 
                              ----------------------------------------------------- 

15. Powiat 
 
                  ------------------------------------------------- 
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 16. Gmina 
 
    ----------- ------------------------------------
----------------------------------- 

17. Ulica 
 
                   ---------------------------------------------------------------------------------------- 

18. Nr domu 
 
------------------ 

19. Nr lokalu 
 
  ------------------ 

 20. Miejscowość 
 
……………………………………………………………………
….. 
 
1. Numer Identyfikacji Podatkowej właściciela 
  KKK 
                               _________-_________-_______-____ 

21.Kod pocztowy 
 

……………. 

22. Poczta 
 
    ……………………………………………………………………
… 
 E. DANE NIERUCHOMOŚCI 

 
 E.1. POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI 

 23. Położenie nieruchomości (adres) 
                                                                __________________________________________________________________________ 
 
                                                                __________________________________________________________________________ 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                          E.2. TYTUŁ PRAWNY (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 
 24. Rodzaj własności 

❑1. własność   ❑ 2. współwłasność 

25. Rodzaj posiadania samoistnego 

❑1. posiadanie ❑ 2. współposiadanie 
 26. Rodzaj użytkowania   

❑1. użytkowanie wieczyste  ❑ 2. współużytkowanie 

wieczyste 

27. Rodzaj posiadania zależnego 

❑1. posiadanie ❑ 2. współposiadanie 
 

F. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE OPŁAT 
28. Oświadczam, że na terenie nieruchomości zamieszkałej, określonej w części E deklaracji zamieszkuje ……………. osób (podać ilość 

mieszkańców); 

 
29. OŚWIADCZENIE O DOKONYWANIU KOMPOSTOWANIA BIOODPADÓW  NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ 

JEDNORODZINNYM BUDYNKIEM MIESZKALNYM   (zaznaczyć właściwy kwadrat ) 

        Oświadczam, że posiadam kompostownik przydomowy i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne                  ❑ 

        Oświadczam, że nie posiadam kompostownika przydomowego i nie kompostuję bioodpadów stanowiących odpady komunalne   ❑ 

 
30. Oświadczam, że na nieruchomości niezamieszkałej, określonej  w części E  deklaracji, miesięcznie odpady komunalne gromadzone są w 

ilości : (podać liczbę pojemników/worków  o określonej pojemności) 

 
a) worek o poj. 120 l. -       ……………………………… szt. 
b)  worek o poj. 240 l. -      ……………………………… szt. 
c) pojemnik  o poj.120l -    ……………………………… szt.                                                                                                                                  
d) pojemnik o poj. 240 l -   ……………………………… szt. 
e)  pojemnik o poj. 240l -   ……………………………… szt.   
f) Pojemnik o poj. 1000 l - ……………………………….szt.                                                                                                                                         
g) pojemnik o poj. 1100l -  ……………………………… szt.  
h) pojemnik o poj. 7m3 - ………………………….. ……..szt.  

    

31. Oświadczam, że posiadam nieruchomości na której znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe, określonej w części E deklaracji w ilości: .......................szt. (podać liczbę nieruchomości) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. ŁĄCZNA KWOTA OPŁATY (oblicza i wpisuje właściciel nieruchomości) 

32. NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE 
 
 
..................................................    X  ..............................................zł.  =  ...............................................................zł 
      (liczba mieszkańców)                           (stawka opłaty)                                       (miesięczna opłata) 

33. NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE 
Liczba pojemników/worków o 
określonej pojemności 

Stawka opłaty za 
pojemnik/worek o określonej 
pojemności 

  
Miesięczna opłata (kol. a x kol. b) 
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a b c 
   

   

   

   

   

                                                                                                        
                                                                                                   RAZEM: 

 

34. NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH 
ZNAJDUJA SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB 
INNE NIERUCHOMOŚCI 
WYKORZYSTYWANE  NA CELE 
REKREACYJNO – WYPOCZYNKOWE 
 

 
................................................................ x ....................................................... = ..................................................  
(liczba nieruchomości na  których                    (roczna stawka opłaty)                         ( wysokość rocznej opłaty)                                            
znajdują się domki letniskowe)                                                 

 
 
 
 
  

35. WYSOKOŚĆ ZWOLNIENIA Z CZĘŚŚCI 
MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA 
GOSPODAROWANIE PADAMI 
KOMUNALNYMI Z TYTUŁU 
KOMPOSTOWANIA BIOODPADÓW 

 
 
........................................................  x ....................................................... = ……................................................... 
             (liczba mieszkańców)                          (stawka zwolnienia)                  (wysokość miesięcznego zwolnienia) 
 

RAZEM        suma pkt( 32,33, 34 )- 35 

 
RAZEM miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………...…………. zł. 
                 (pkt. 32+33+34) -35 
 

 

H. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH (do niniejszej deklaracji dołączono) 
 

 
 
 

36. Liczba i  nazwy załączników : 
      1. 
      2. 
     
 

 

I. PODPIS WŁAŚCICIELA/ OSOBY REPREZENTUJĄCEJ WŁAŚCICIELA 

 
 
 

37. Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok) 
 
 
 

- -  

38. Podpis: 

 

J. ADNOTACJE WÓJTA, BURMISTRZA, PREZYDENTA MIASTA 

 39. Uwagi organu 

 40. Data (dzień - miesiąc - rok) 
 
               _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
 

41. Podpis przyjmującego formularz 
 
       _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
Pouczenie: 

• Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć  deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 
14 dni od dnia  zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego  mieszkańca lub postania 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 właściciel nieruchomości jest obowiązany 
złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. 

 
• 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). 
• Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 6qa ustawy z dnia    13  września 

1996r. o utrzymaniu  czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z poź. zm). 
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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 Działając na podstawie art. 13 ust.  1i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 .04.2016 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 (Dz.Urz. UE L 119, s.1)- informuję Pana/Panią, że: 

1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych podawanych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

jest Wójt Gminy Stoczek Łukowski z siedzibą Plac T. Kościuszki 1, 21-450 Stoczek Łukowski Telefon: (0-25) 797-00-47. 

2) We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych osobowych, poprzez email: l.kajka@stoczeklukowski.pl 

3) Dane osobowe podawane w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przetwarzane są w celu dokonania 

wymiaru i poboru obowiązkowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn.zm) i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja 

podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z póź.zm.); 

4) Dane osobowe podane w deklaracji będą  przechowywane przez administratora danych przez okres 5 –ciu lat licząc od końca roku, w 

którym wygaśnie obowiązek podatkowy z tytułu opłaty; 

5) Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora : 

a) dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby i innych osób wykazanych w deklaracji, 

b) ich sprostowania, 

c) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

d) a także prawo do przenoszenia danych, 

6) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ( Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na niezgodne 

z  prawem przetwarzanie danych osobowych. 

7) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem załatwienia sprawy, o której mowa w punkcie 4, a osoba,  której 

dane dotyczą, jest obowiązana do ich podania – nie podanie danych skutkuje niewypełnieniem obowiązku wynikającego z art. 6 m ust 1 i 

2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
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