
 

 

UCHWAŁA NR XIII/78/2019 

RADY GMINY LUBENIA 

z dnia 2 grudnia 2019 r. 

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właściciela nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie 

gminy Lubenia oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm), 

art. 6 n ustawy z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst  jednolity Dz.U. 

z 2019 r. poz. 2010) Rada Gminy Lubenia uchwala, co następuje 

§ 1. 1.  Uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, obejmujący objaśnienia 

dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja oraz zawiadomienie o uchwaleniu nowych 

stawek stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Wzór deklaracji stanowi załącznik nr 1 do 

uchwały. 

2. Do deklaracji właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy dołączają oświadczenie 

potwierdzające zamieszkanie w innej gminie, kraju lub innym miejscu niż miejsce zameldowania na terenie 

gminy Lubenia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 2 do Uchwały. 

3. Wprowadza się możliwość składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

§ 2. Deklaracje, o których mowa w § 1, mogą być składane w jednej z poniższych form: 

1. Osobiście w Urzędzie Gminy Lubenia, lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Lubenia 

131, 36-042 Lubenia, na formularzu zgodnie z ustalonym wzorem deklaracji stanowiącym załącznik nr 1 do 

niniejszej uchwały 

2. Za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, poprzez wypełnienie i przesłanie formularza 

elektronicznego umieszczonego na elektronicznej Platformie Usług Administracji publicznej, zwanej dalej 

„ePuap” 

§ 3. Deklaracje, o których mowa w § 1,  właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w Urzędzie 

Gminy Lubenia w terminie 14 dni liczonych od zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, 

a 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 zmiana. 
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§ 4. Określa się format elektroniczny formularzy wskazanych w niniejszej uchwale, to jest  „Deklaracja 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomości na których zamieszkują 

mieszkańcy”, „Oświadczenia dotyczącego rozbieżności pomiędzy liczbą osób zameldowanych a liczbą osób 

zamieszkujących nieruchomość wskazaną w DEKLARACJI /korekcie deklaracji o wysokości opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi”, które są zgodne z zakresem danych zawartych w załącznikach 

Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 5. Deklaracja może być przesyłana przez właścicieli nieruchomości w postaci elektronicznych formularzy 

w formacie XML (XSD) i są one zgodne ze schematami zgłoszonymi do repozytorium wzorów dokumentów 

elektronicznych na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP.  

§ 6. Deklaracja przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona: 

1) bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu 

w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. 

poz. 162 ), lub 

2) podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005. 

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz.U. z 2019 

roku, poz. 700) 

§ 7. Deklaracja przesłana za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej nie musi być znakowana 

czasem przez wysyłającego. Fakt otrzymania przez serwer Urzędu Gminy w Lubeni deklaracji przesłanej 

w formie elektronicznej, zostanie potwierdzony przez wygenerowanie w sposób automatyczny urzędowego 

poświadczenia odbioru, które zostanie przekazane do nadawcy drogą elektroniczną.  

§ 8. Przekazywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej deklaracji musi odbywać się 

w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych w nich zawartych, oraz 

w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubenia. 

§ 10. Traci moc uchwała Nr XXIV/127/2016 Rady Gminy Lubenia z dnia  11 lipca 2016  roku w sprawie 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 

nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Lubenia oraz warunków 

i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

§ 11. Traci moc uchwała Nr XII/71/2019 Rady Gminy Lubenia z dnia 29 października 2019 r. w sprawie 

określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właściciela nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Lubenia oraz 

warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Lubenia 

 

 

mgr inż. Feliks Solecki 
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