
 
 
 

 
 

UCHWAŁA  Nr XXIV/151/2016  
Rady Gminy Łyse 

z dnia 30 czerwca 2016 r.  
  

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia  8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6n ust., pkt 1 ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 250)  
Rada Gminy Łyse uchwala, co następuje: 

§ 1. 

1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości, stanowiący załącznik do uchwały. 

2. Warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej zostaną 
określone w odrębnej uchwale Rady Gminy Łyse. 

 
§ 2. 

Deklarację, o której mowa w §1 ust 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w terminie 
14 dni od dnia: 

1) zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, 
2) nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 
                                                                § 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

      § 5.  

Traci moc uchwała nr XXIII/149/2013 Rady Gminy Łyse z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie 
ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właściciela nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013r., 
poz.6800). 

                                                            

                                                                          § 6. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia  ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego . 

 
 

 
 

      
 
 
 
 
 
     
 
         



Załącznik do Uchwały Nr XXIV/151/2016 
  Rady Gminy Łyse z dnia 30 czerwca 2016 r. 

 
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁA ŚCICIEL NIERUCHOMO ŚCI, RĘCZNIE, MASZYNOWO LUB 
KOMUPEROWO, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI  NIEBIESKIM LUB CZARNYM K OLOREM 

 
DEKLARACJA O WYSOKO ŚCI OPŁATY  

ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 

Podstawa prawna 
 
Składający: 
 
Termin składania 
 
 
 
 
 
 
 
Miejsce składania  

art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
( t. j. Dz. U. z 2016 r. , poz. 250 ) 
Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Łyse, na 
których zamieszkują mieszkańcy. 
Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Łyse, deklarację o 
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia 
zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. 
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi  właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć 
nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła 
zmiana. 
Urząd Gminy Łyse, ul. Ostrołęcka 2, 07-437 Łyse 

 

A. ORGAN WŁA ŚCIWY DO PRZYJ ĘCIA DEKLARACJI 
Wójt Gminy Łyse, ul. Ostrołęcka 2, 07-437 Łyse 
B. OBOWIĄZEK ZŁO ŻENIA  DEKLARACJI (zaznaczy ć właściwy kwadrat) 
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji 

□  PIERWSZA DEKLARACJA                   DATA  POWSTANIA  OBOWIĄZKU…………………….. 

□  ZMIANA  DEKLARACJI                       DATA  POWSTANIA  ZMIANY…………………………..  
C. DANE OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJE (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□ Właściciel  □ Współwłaściciel □ Najemca, dzierżawca 

□ Posiadacz  □ Lokator □ Inny 

PESEL  adres e-mail numer telefonu 
 

Nazwisko 
 

 Pierwsze imię, drugie imię Nazwisko rodowe 

Data urodzenia  (rok, miesiąc, dzień) 

 
 Imię ojca Imię matki 

ADRES ZAMIESZKANIA 
Kraj 
 

 Województwo Powiat 

Gmina  
 

 Ulica Nr domu 

Miejscowość 
 

 Kod pocztowy Poczta 

ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnić jeśli jest inny niż adres zamieszkania) 
Kraj 
 

 Województwo Powiat 

Gmina  
 

 Ulica Nr domu 

Miejscowość 
 

 Kod pocztowy Poczta 

   

   
 



 
Pouczenie 

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia            
17 czerwca 1966 r. o postępowaniu  egzekucyjnym w administracji ( t. j.  Dz. U. z 2016 r., poz. 599)    

 
 

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI,  NA KTÓREJ ZAMIESZKUJ Ą MIESZKA ŃCY (wypełnić 
jeśli jest inny niż adres zamieszkania właściciela nieruchomości) 
Kraj 
 

 Województwo Powiat 

Gmina  
 

 Ulica Nr domu 

Miejscowość 
 

 Kod pocztowy Poczta 

E.  DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI  
Na terenie nieruchomości odpady komunalne zbierane i odbierane będą w sposób: 

□  SELEKTYWNY                 □  NIESELEKTYWNY 
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w niniejszej deklaracji znajduje się następująca liczba: 
 

a) gospodarstw domowych liczących 1 osobę                    ………………………. 
                                                                                        (wpisać liczbę gospodarstw) 
 

b) gospodarstw domowych liczących powyżej 1 osoby      …………………….… 
                                                                                                                     (wpisać liczbę gospodarstw)         

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi suma opłat od poszczególnych gospodarstw 
domowych prowadzonych na terenie nieruchomości wyliczona na podstawie aktualnej stawki opłaty zatwierdzonej uchwałą Rady 
Gminy Łyse w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości na 
których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki tej opłaty. Aktualną uchwałę Rady Gminy Łyse można znaleźć na stronie 
Biuletynu Informacja Publicznej Urzędu Gminy Łyse http://bip.gminalyse.pl 

F.  WYLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KO MUNALNYMI 

Liczba gospodarstw domowych liczących 
1 osobę 
 

…………………………                     

 
 
X 

Stawka opłaty 
 
 
…………………zł 

 
 
= 

Wysokość miesięcznej opłaty 
 
 
……………………………….zł 

 Liczba gospodarstw domowych liczących 
powyżej 1 osoby 
 

……………………. …. 

 
 
X 

Stawka opłaty 
 
 
…………………zł 

 
 
= 

Wysokość miesięcznej opłaty 
 
 
……………………………….zł 

Razem wysokość miesięcznej opłaty za  gospodarowanie odpadami 
komunalnymi 

 
…………………………zł 

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJ ĄCEGO DEKLARACJ Ę 
Oświadczam, że dane zawarte w deklaracji są zgodne z prawdą. 
 
 
………………………………                                             ………………………………………. 
          (miejscowość, data)                                                                                                           (czytelny podpis)  

I. ADNOTACJE ORGANU 


