
  
Załącznik 

do Uchwały Rady Gminy Łabowa 

Nr LI/368/2022 

Rady Gminy Łabowa 

z dnia 28.02.2022r. 

 

 

 

 

DO-2  
 

  

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI  

KOMUNALNYMI  

składana przez właściciela nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub od  innej 

nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe  
  

    

UWAGA! WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE CZYTELNIE, 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 2021 r. 

poz. 888 z późn. zm. )  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Składający:  
  

  

Formularz przeznaczony jest dla właściciela nieruchomości na której znajduje się domek  letniskowy 

lub   innej nieruchomości wykorzystywanej  na cele rekreacyjno-wypoczynkowe  

  

  

Termin składania:  
  

  

Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia  przyjęcia do użytkowania domku letniskowego lub 

innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe  oraz do 10 dnia miesiąca  

następującego  po miesiącu , w którym nastąpiła zmiana  w przypadku zmian  danych będących 

podstawą  ustalenia  wysokości  należnej opłaty  za gospodarowanie  odpadami komunalnymi.   

  

Miejsce składania:  
  

  

Urząd Gminy Łabowa, 33- 336 Łabowa 38  

  

  

Organ właściwy do 

złożenia deklaracji:  
    

    

Wójt Gminy Łabowa    
  

    

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI  
  

  

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)  
  

             PIERWSZA DEKLARACJA                 od dnia              ____-___-__________  
   

             NOWA  DEKLARACJA                        od dnia             ____-___-__________  
                  

             ZMIANA DANYCH /KOREKTA         od dnia              ____-___-__________  
    

             WYGAŚNIĘCIE  OBOWIĄZKU          od dnia             ____-___-__________  

       



B. SKŁADAJĄCY  DEKLARACJĘ  

 

 

 

   WŁAŚCICIEL                                                                    WSPÓŁWŁAŚCICIEL   
     

UŻYTKOWNIK LUB POSIADACZ                                 WSPÓŁUŻYTKOWNIK  LUB    WSPÓŁPOSIADACZ  

 

  

             

 

 

C. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ ORAZ ADRES ZAMIESZKANIA   

IMIĘ I NAZWISKO     PESEL 

KRAJ  
  

WOJEWÓDZTWO  POWIAT 

GMINA  
  

ULICA  NR DOMU/LOKALU  ADRES                                        

E-MAIL(nieobowiązkowe)  

  

MIEJSCOWOŚĆ  
  

KOD POCZTOWY  POCZTA  TELEFON(nieobowiązkowe) 

  

  

D. ADRES   NIERUCHOMOŚCI  NA TERENIE GMINY ŁABOWA, NA KTÓREJ POWSTAJĄ 

ODPADY KOMUNALNE.   

MIEJSCOWOŚĆ  KOD POCZTOWY  

  
  
  

POCZTA  NR DOMU/LOKALU  

  

        

E. ADRES DO KORESPONDENCJI-   JEŻELI JEST INNY, NIŻ ADRES NIERUCHOMOŚCI  WYKZANY  

W CZĘŚCI  D.  

KRAJ  WOJEWÓDZTWO  POWIAT  GMINA  

ULICA  Nr DOMU   NR LOKALU   MIEJSCOWOŚĆ 

KOD  POCZTOWY  POCZTA 

F. WYMIAR OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

LICZBA DOMKÓW LETNISKOWYCH LUB INNYCH 

NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE 

REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE 

 



RYCZAŁTOWA ROCZNA STAWKA OPŁATY OD 

JEDNEGO DOMKU  LUB OD INNEJ NIERUCHOMOŚCI  

WYKORZYSTYWANEJ  NA CELE REKREACYJNO-

WYPOCZYNKOWE 

206 zł 

ROCZNA  KWOTA OPŁATY 

(iloczyn liczby  domków  letniskowych   lub innych 

nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno -

wypoczynkowe i  rocznej stawki opłaty ryczałtowej).                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

G. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

  

1. Administratorem Pani/Pana danych  osobowych  jest Wójt  Gminy Łabowa, Łabowa 38,33-336 Łabowa.  

2. Inspektorem ochrony danych osobowych  w Urzędzie Gminy Łabowa  jest Pan Piotr Śpiewak email:   iod@labowa.pl .  

3. Pani/Pana dane  osobowe  przetwarzane  będą  na podstawie  art.6 ust.1 lit. C i e  RODO oraz  art.6h    ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.)  w celu związanym   z realizacją  opłaty za   

gospodarowanie odpadami  komunalnymi.  

4. Odbiorcami  Pani/Pana danych osobowych  będą wyłącznie  podmioty uprawnione  do uzyskania  danych  osobowych  na 

podstawie  przepisów prawa.  

5. Pani/Pana  dane osobowe przechowywane  będą  przez okres  niezbędny  do realizacji  wskazanego w   pkt.3  celu, a po 
tym czasie  przez okres  oraz w zakresie  wymaganym  przez przepisy prawa.  

6. Posiada Pani/Pan  prawo  do żądania  od administratora  dostępu  do swoich  danych osobowych, ich  sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania  lub o prawie  do wniesienia  sprzeciwu wobec   takiego  przetwarzania, a także 

prawo do przenoszenia  danych.  

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia  skargi do organu  nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych  Osobowych, 

adres siedziby;  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

8. Pani/Pana  dane osobowe nie  podlegają  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (Profilowaniu).  

9. Pani/Pana dane  osobowe nie będą  przekazywane do państwa trzeciego.  

 

 

H. PODPIS SKŁADAJACEGO DEKLARACJĘ/ OSOBY REPREZENTUJACEJ SKŁADAJACEGO 

DEKLARACJĘ  

  
  

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

(Miejscowość i data)                                                                                                                     (czytelny podpis)   

  
I. ADNOTACJE ORGANU  

  
  

                                                                                                                                                                  

Data i podpis pracownika   
  
  

  

POUCZENIE  

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę  do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 17 czerwca 1966 r. o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1427 z późn. 
zm.).  

  
  

 

 

 



Informacje:  
  

1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Łabowa  deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia przyjęcia do użytkowania domku letniskowego lub innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe  (przez przyjęcie do użytkowania rozumie się nabycie lub zakończenie 

budowy domku letniskowego).   

2. 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 zmian.  

3. Deklarację należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Łabowa 38, 33-336 Łabowa, przesłać drogą pocztową na ww. adres lub  

elektronicznie  za pomocą  Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, zwanej ePUAP, w  formatach 

elektronicznych: doc, docx, Typ MIME:  application/pdf.   

4. Deklaracja składana w formie elektronicznej musi być opatrzona podpisem elektronicznym z ważnym certyfikatem 

kwalifikowanym, zawierającym informacje o właścicielu certyfikatu, bądź profilu zaufanego w przypadku wysyłki przez ePUAP.  

5. Deklaracja do pobrania dostępna jest na stronie  internetowej Urzędu Gminy Łabowa,www.labowa.pl .  

6. Opłatę można uiszczać w kasie Urzędu Gminy Łabowa lub przelewem na rachunek bankowy nr konta: 10 8811 0006 0000 0310 

0101 0277  

7. Wysokość  opłaty  ryczałtowej ustala Rada Gminy Łabowa. Stawki będą podawane do publicznej wiadomości na stronie 

internetowej,www.labowa.pl   

8. W przypadku nie złożenia deklaracji w terminach określonych w punkcie 1 albo uzasadnionych wątpliwości co do danych 

zawartych w deklaracji, Wójt Gminy Łabowa określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami.  

9. Dane zawarte w deklaracji  będą weryfikowane i kontrolowane.    

10. Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązywania się z obowiązku selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę, podwyższoną za  gospodarowanie odpadami 

komunalnymi .   

11. W przypadku posiadania kilku nieruchomości  na terenie Gminy Łabowa na których znajdują się domki letniskowe lub 

nieruchomości wykorzystywane  na cele rekreacyjno-wypoczynkowe  deklarację  należy wypełnić dla każdej nieruchomości 

oddzielnie.  

                                             


