
UCHWAŁA NR XVII/92/16
RADY GMINY LUBANIE

z dnia 13 lipca 2016 r.

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

środków komunikacji elektronicznej

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

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej 
przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Lubanie, w 
brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Deklaracje, o których mowa w § 1 składa się w Urzędzie Gminy Lubanie, Lubanie 28A, 87 – 732 Lubanie.

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

1) format elektroniczny deklaracji określony jest w formacie DOC,PDF,XML, DOCX;

2) deklaracja jest przesyłana z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) 
za pomocą protokołu komunikacyjnego sieci www (http) szyfrowanego przy użyciu protokołu szyfrującego dla 
sieci www (SSL);

3) deklaracja jest opatrywana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 
kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie 
elektronicznym (tj. Dz.U. z 2013 poz. 262 z późn. zm) albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym 
ePUAP w  rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne ( tj. Dz.U. z 2014 poz. 1114 z późn. zm.).

§ 4. Termin składania deklaracji:

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej 
nieruchomości odpadów komunalnych;

2) 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych 
powstających na danej nieruchomości.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXI/151/13 Rady Gminy Lubanie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości położonych na terenie Gminy Lubanie oraz Uchwała Nr XXV/177/13 Rady Gminy Lubanie z dnia 
27 września 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy 
Lubanie.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 7. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
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2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Gminy Lubanie.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Rolirad
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                Załącznik do  

                                               Uchwały Nr XVII/92/16  

                                                                     Rady Gminy Lubanie 

                                                                      z dnia 13 lipca 2016 r. 
DEKLARACJA 

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  SKŁADANA PRZEZ 

WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA OBSZARZE GMINY LUBANIE 

 
 

Podstawa prawna:             Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

                                          (tekst  jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ). 
 

Składający:                       Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych. 
 

Miejsce składania:            Urząd  Gminy  Lubanie, Lubanie 28A, 87 – 732 Lubanie    

 
 

Organ właściwy                Wójt Gminy Lubanie 

do złożenia deklaracji:       

 

Deklarację należy wypełnić czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie drukowanymi literami. 

Deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy Lubanie, Lubanie 28A, 87 – 732 Lubanie lub przesłać na 

powyższy adres. 
    

 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 

 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji:  (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

     □    pierwsza deklaracja 

     □    zmiana danych zawartych w deklaracji  ………………………….   

                                                                                (dzień miesiąc rok) 

     □   korekta deklaracji                                 ………………………….. 

                                                                               (dzień miesiąc rok)  
 
 

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  
*dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi **dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących osobami 

fizycznymi 
 

 

Składający: 

       □    osoba fizyczna              □    osoba prawna            □    jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 

 

Rodzaj podmiotu: 

□  właściciel/współwłaściciel         

□ użytkownik wieczysty                     

□ jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu    

□ inny podmiot władający nieruchomością  

 

Nazwisko i imię* / pełna nazwa** 
 

 
 

 
 

Telefon kontaktowy:  
 

 

Pełnomocnik (jeśli został ustanowiony) 

 

Numer PESEL* 

 

Numer NIP** 

Imię ojca 

 

Imię matki 

 

ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY 
 

Kraj 

 

Województwo Powiat 

Gmina 

 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość 

 

Kod pocztowy Poczta 
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C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
 

Gmina 

 
Ulica Nr domu Nr lokalu 

Numer ewidencyjny działki (należy wypełnić w przypadku braku nadanego 

numeru porządkowego budynku)  
Kod pocztowy Poczta 

□ ZABUDOWA JEDNORODZINNA (budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich budynków, wraz z przeznaczonymi dla potrzeb 

mieszkających w nim osób budynkami garażowymi i gospodarczymi) 
 

ZABUDOWA WIELORODZINNA (budynek mieszkalny zawierający więcej niż dwa lokale mieszkalne, bądź zespół takich budynków) 

 

□    Blok                                      □    Kamienica                                      □  Budynek wielorodzinny 

 

 

 

 
 

D. OŚWIADCZENIE O SEGREGACJI ODPADÓW 
 

 

Oświadczam, iż z terenu mojej nieruchomości odpady komunalne będą zbierane w sposób selektywny: 

     □    TAK 

     □    NIE 

E. OŚWIADCZENIE O LICZBIE OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ 
 

 

Oświadczam, że w nieruchomości wskazanej w części C, liczba osób tworzących gospodarstwo domowe wynosi:   

 

……….………………………………. 
                     (liczba osób) 

 

Wyliczenie miesięcznej opłaty: 

 
Gospodarstwo domowe jednoosobowe  -      …………………………………….  x  ………………………………….  =  …………………………….. 
                                                                                   (stawka opłaty) 1                             (liczba gospodarstw domowych)                  (wysokość opłaty)* 

   

Gospodarstwo domowe dwuosobowe  -        …………………………………….  x   ………………………………..    =  …………………………….. 
                                                                                   (stawka opłaty) 1                             (liczba gospodarstw domowych)                  (wysokość opłaty)* 

     

Gospodarstwo domowe trzyosobowe  -         …………………………………….  x   ……………………………...       =    ...………………………….. 
                                                                                   (stawka opłaty) 1                             (liczba gospodarstw domowych)                  (wysokość opłaty)* 

     

Gospodarstwo domowe czteroosobowe  -    …………………………………….   x   ………………………………...    =   …………………………….. 
                                                                                   (stawka opłaty) 1                             (liczba gospodarstw domowych)                  (wysokość opłaty)* 

     

Gospodarstwo domowe pięcioosobowe  -      ..…………………………………    x   ………………………………...    =   …………………………….. 
                                                                                   (stawka opłaty) 1                             (liczba gospodarstw domowych)                 (wysokość opłaty)* 

     

Gospodarstwo domowe sześcioosobowe -    …………………………………….  x   ………………………………...    =    ……………………………. 
                lub większe                                                (stawka opłaty) 1                            (liczba gospodarstw domowych)                   (wysokość opłaty)*                                      

                

 

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi ……..…………………..……. zł. 

(słownie ……….……………………………………………………………………………………………..………...  zł.) 

*wysokość opłaty stanowi iloczyn stawki opłaty i liczby gospodarstw domowych 

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 

SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
 

 

Oświadczam, że wskazane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                  (miejscowość i data)                                                                                       (czytelny podpis składającego deklarację) 
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G. ADNOTACJE ORGANU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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 ( tj. Dz. U. z 2016 r., Nr 599 z późn. zm). 

2) Właściciel nieruchomości zamieszkałej jest obowiązany złożyć do Urzędu Gminy Lubanie deklarację o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca 

lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 

3) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi właściciel nieruchomości jest zobowiązany 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. 

4) W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas 

zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana. 

5) Zgodnie z art. 6o ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z razie niezłożenia deklaracji o 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w 

deklaracji wójt określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę 

dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku – uzasadnione szacunki.  

 

Objaśnienia: 

 

1) Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje Uchwała  Nr XXI/148/13 Rady Gminy Lubanie,          

z dnia 27 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

wysokości tej opłaty. 

2) Składający deklarację zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające dane w niej zawarte. Załącznikami do deklaracji,  

w szczególności są: 

- pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika, 

3) Właściciel nieruchomości może złożyć korektę deklaracji służącą poprawieniu (skorygowaniu) danych zamieszczonych                     

w pierwszej deklaracji, jako podanych  niezgodnie ze stanem faktycznym, błędnych, omyłkowych itp.  

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 

 

        Barbara Rolirad 
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UZASADNIENIE

W myśl zapisów zawartych w art. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2015 r. poz. 87
) rada gminy ma obowiązek podjęcia części uchwał dotyczących systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi, w tym uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych,
gdyż uchwały te zachowują moc na okres nie dłuższy niż 18 miesięcy od dnia wejścia w życie
cytowanej ustawy, tj. do dnia 31 lipca 2016 r. Mając powyższe na uwadze konieczne jest podjęcie
przez Radę Gminy Lubanie uchwały w przedmiotowej sprawie.

Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Rolirad
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