
 

 

UCHWAŁA NR XXIII/166/2016 

RADY GMINY LUBSZA 

z dnia 15 września 2016 r. 

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lubsza 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 18 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6n ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 zm. 2016 r. poz. 1250) uchwala 

się, co następuje: 

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Lubsza stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2.1. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie 

Gminy w Lubszy w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub 

powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty deklarację należy 

składać w terminie 14 dni od dnia zmiany ujętych w złożonej deklaracji, o której mowa w pkt 1. 

§ 3.1. Deklaracja, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć: 

1) osobiście w Urzędzie Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16, 49-313 Lubsza, lub 

2) przesłać na adres Urzędu Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16, 49-313 Lubsza, lub 

3) przesłać w formie elektronicznej do Urzędu Gminy w Lubszy za pośrednictwem Platformy Elektronicznej 

Usług Administracji Publicznej pod adresem www.epuap.gov.pl jako załącznik w pliku o formatach: PDF, 

DOC, ODT. 

2. Wzór deklaracji będzie dostępny w pliku PDF, DOC, ODT na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 

Gminy Lubsza jako formularz w wersji papierowej w Urzędzie Gminy w Lubszy. 

§ 4. Deklaracja przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  

18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.) lub podpisem potwierdzonym 

profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 z późn. zm.). 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubsza. 

§ 6. Uchyla się uchwałę nr XXXVI/232/2013 Rady Gminy Lubsza z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie 

określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach 

składania deklaracji oraz wykazu dokumentów, które należy dołączyć do deklaracji o wysokości opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Lubsza. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 22 września 2016 r.

Poz. 1928



§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 

  

 Przewodniczący  

Rady Gminy Lubsza 

 

Jan Minosora 
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  Załącznik do Uchwały XXIII/166/2016 
  Rady Gminy Lubsza z dnia 15 września 2016 r. 
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NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 
1. PESEL/REGON 

 
  

NR TELEFONU:_____________________ 
(POLE NIEOBOWIĄZKOWE ) 
 

PODSTAWA PRAWNA: 
 

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 
250, zm. 2016r. poz 1250.) 

SKŁADAJĄCY: 
 
 
TERMIN SKŁADANIA: 

Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych*, niezamieszkałych, na których 
wytwarzane są odpady komunalne  - na terenie gminy Lubsza 
 
14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub wytworzenia 
odpadów na nieruchomości  14 dni od dnia wystąpienia zmiany danych określonych w poprzedniej 
deklaracji 
 

MIEJSCE SKŁADANIA:  Urząd Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16, 49-313 Lubsza 

A.ORGAN WŁAŚCIWY DO SKŁADANIA DEKLARACJI  
 
Wójt Gminy Lubsza 

 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

pierwsza deklaracja                                          zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji lub jej aktualizacja  

 
Data powstania  obowiązku / data zaistnienia zmiany: ……………………………………….. 
 
Przyczyny zmiany: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ   (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

    właściciel nieruchomości lub lokalu                                  współwłaściciel                                                   użytkownik wieczysty 

    zarządca nieruchomości wspólnej                                                         właściwy użytkownik lub posiadacz 
 

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
D1. CHARAKTER SKŁADAJĄCEGO (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

osoba fizyczna                              osoba prawna                        jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 
 

 
D2. PEŁNA NAZWA PODMIOTU (imię i nazwisko lub nazwa podmiotu) 

 
 
 
 
 
 

 

           2. Dzień- Miesiąc-Rok 
_____-_____-__________ 
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D5. ADRES SIEDZIBY/ADRES ZAMIESZKANIA 

KRAJ: 
 

WOJEWÓDZTWO: POWIAT: 

GMINA: 
 

ULICA: NR DOMU: NR LOKALU: 

MIEJSCOWOŚĆ: 
 

KOD POCZTOWY: POCZTA: 

 

 
 
E. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
 

KRAJ: 
 

WOJEWÓDZTWO: POWIAT: 

GMINA: 
 

ULICA: NR DOMU: NR LOKALU: 

MIEJSCOWOŚĆ: 
 

KOD POCZTOWY: POCZTA: 

NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI/DZIAŁKI REKREACYJNEJ LUB INNYCH NIERUCHOMOŚCI (niewłaściwe skreślić) 
 
 

 
 

 
F1. OŚWIADCZENIA 
 

1. Oświadczam, że nieruchomość wskazana w części E  wytwarza odpady komunalne i jest nieruchomością: 

1.1ZAMIESZKAŁĄ                                                                     1.2NIEZAMIESZKAŁĄ 

1.3REKREACYJNO WYPOCZYNKOWĄ 

 

 
F2. OŚWIADCZENIA DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ I REKREACYJNO WYPOCZYNKOWEJ 
(wypełniać tylko w przypadku  zaznaczenia F 1.1, F1.3) 

2. Oświadczam, że na terenie nieruchomości zamieszkałej wskazanej w części E odpady komunalne: 

BĘDĄ zbierane i oddawane selektywnie                                                 NIE BĘDĄ zbierane selektywnie 

 
F3. DEKLARACJA WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA ODPADY KOMUNALNE 
3.1 W przypadku NIE deklarowania selektywnej zbiórki odpadów. 

Ilość  gospodarstw domowych Stawka (zł) 
Wysokość opłaty w zł (iloczyn ilości 

gospodarstw domowych i stawki) 
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LUB 
3.2 W przypadku deklarowania selektywnej zbiórki 

Rodzaj gospodarstwa 
Ilość 

gospodarstw 

Ilość osób w 

gospodarstwie 
Stawka(zł) 

Wysokość opłaty w zł (iloczyn ilości 

gospodarstw domowych i stawki) 

Mikro     

Małe     

Średnie     

Duże     

Suma:  

 
3.3 W przypadku domków letniskowych lub innych nieruchomości 

Ilość domków letniskowych lub 
innych nieruchomości 

Stawka (zł) Wysokość opłaty w zł (iloczyn ilości 
domków letniskowych lub innych 
nieruchomości – opłata roczna) 

 
 

  

 

 
G. SPOSÓB GROMADZENIA NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA NIERUCHOMOŚCI 
 (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 

kanalizacja sanitarna ogólnospławna                  przydomowa oczyszczalnia ścieków 

 

zbiornik bezodpływowy (szambo)                   

H.OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO 
DEKLARACJĘ 

Imię i Nazwisko 
 
MIEJSCOWOŚĆ I DATA 

 
CZYTELNY PODPIS 

 

I. ADNOTACJE URZĘDU 

 
 
 

Data (dzień-miesiąc-rok) Podpis przyjmującego formularz 
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Objaśnienia do deklaracji : 

* nieruchomość zamieszkała – należy przez to rozumieć nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a więc 

nieruchomości, na których człowiek bytuje stale lub czasowo, spożywa posiłki, przechowuje majątek; 

 

**gospodarstwo domowe – rozumie się przez to jedną osobę fizyczną lub zespół osób fizycznych spokrewnionych lub 

niespokrewnionych ze sobą, zamieszkujących lokal mieszkalny lub budynek mieszkalny jednorodzinny, pod jednym 

adresem 

 

Rodzaj gospodarstwa: 

Mikro –rozumie się przez to jednoosobowe gospodarstwo domowe; 

Małe –rozumie się przez to dwuosobowe gospodarstwo domowe; 

Średnie –rozumie się przez to trzyosobowe gospodarstwo domowe; 

Duże – rozumie się przez to gospodarstwo domowe, cztery osoby i więcej. 

 

Selektywna zbiórka odpadów to gromadzenie odpadów w oddzielnych, specjalnie do tego celu przeznaczonych 

pojemnikach, z podziałem na następujące frakcje odpadów: 

pojemnik ZIELONY – na szkło białe i kolorowe, 

pojemnik BRĄZOWY – na odpady ulegające biodegradacji, 

pojemnik CZARNY - pozostałe odpady zmieszane (pozostające po wyselekcjonowaniu wcześniejszych rodzajów 

odpadów). 

 

Nieselektywna zbiórka odpadów to gromadzenie odpadów, bez podziału na ich rodzaje oraz zmieszanie 

poszczególnych frakcji odpadów w pojemnikach na odpady. 

***stawka opłaty -  należy przez to rozumieć stawki opłat określone w Uchwale Rady Gminy Lubsza w sprawie wyboru 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty  
 

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 (tekst jedn. Dz.U. z 2016r., poz. 599 z późn. zm). 
2) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć Wójtowi Gminy Lubsza 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 lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel 
nieruchomości jest obowiązany złożyć Wójtowi Gminy Lubsza 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 złożenia nowej deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi nie stwierdza się nadpłaty w tej opłacie za miesiące, w których usługa odbierania odpadów 
komunalnych była świadczona. 
5) 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. 
6) Przez właściciela nieruchomości rozumie się właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki 
organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty faktycznie 
władające nieruchomością. 
7) W przypadku nie złożenia deklaracji w wymaganym terminie albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych 
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w deklaracji, Wójt Gminy Lubsza określi 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, w tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość 
odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze. 
8) Kwotę wskazaną w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać bez 
 
wezwania do 10 każdego miesiąca za miesiąc, za który uiszczana jest opłata, na indywidualny numer rachunku 
bankowego wskazany w informacji o opłatach, prowadzony przez Bank Spółdzielczy  w Oławie  w tytule przelewu 
należy wpisać: Opłata za odpady komunalne za m-c…. roku. W przypadku otrzymania już indywidualnego numeru 
rachunku, zmiana deklaracji nie powoduje zmiany numeru konta. 
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