UCHWAŁA Nr XXX/223/2013
RADY MIEJSKIEJ W LUBNIEWICACH
z dnia 16 maja 2013 roku
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właściciela nieruchomości, oraz terminów i miejsca składania deklaracji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 6n. ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. w sprawie utrzymania
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012., poz. 391 z późn. zm.), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co
następuje:

§1
Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właściciela nieruchomości zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§2
Deklaracja o której mowa §1 właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Miejskim w
Lubniewicach w terminie:
1. Pierwsza deklaracja w terminie do dnia 10 czerwca 2013 roku.
2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta
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 nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w
terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
4. W przypadku zmiany wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi związanej w
szczególności ze zmianą ilości odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości w roku
ubiegłym lub zmianą rzeczywistych kosztów poniesionych przez gminę w roku ubiegłym za
zagospodarowanie odebranych odpadów, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową
deklarację, w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

1.

2.

3.

§3
Traci moc uchwała Nr XXIII/166/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 grudnia 2012 roku w
sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właściciela nieruchomości, oraz terminów i miejsca składania deklaracji.
Traci moc uchwała Nr XXVII/195/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 15 marca 2013 roku
zmieniająca załącznik do uchwały NR XXIII/166/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela
nieruchomości oraz terminów i miejsca składania deklaracji.
Traci moc uchwała Nr XXIX/211/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 25 kwietnia 2013 roku w
sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właściciela nieruchomości, oraz terminów i miejsca składania deklaracji.

§4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§5
Uchwała wychodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.
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Załącznik Nr 1
Do uchwały Nr XXX/223/2013
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 16 maja 2013 roku.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Dzień – Miesiąc – Rok
….……… - ……..….. - ……...….
Podstawa prawna:
art. 6n ust. 1 pkt 1 Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.
Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą.
Składający:
formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników
wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub
użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością.
Termin składania:
14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku
uiszczenia opłaty lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opłaty.
Miejsce składania:
Burmistrz Lubniewic, ul. Jana Pawła II 51, 69-210 Lubniewice.
A. ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA DEKLARACJI:
I. Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację
Burmistrz Lubniewic, ul. Jana Pawła II 51, 69-210 Lubniewice

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
I. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat
znakiem „X”):
⎕ - Pierwsza deklaracja
⎕ - Zmiana danych zawartych w poprzedniej deklaracji; zmiana
od dnia ………… - ……….. - ……….

C. FORMA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ
Zaznaczyć poprzez postawienie znaku „X”
⎕ - Własność,
⎕- Współwłasność,
⎕- Użytkowanie wieczyste,
⎕- Zarząd lub użytkowanie,
⎕- Posiadanie 1 …………………………………………………………………………………
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D. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
I. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć poprzez postawienie znaku „X”)
⎕ - Osoba fizyczna
⎕ - Osoba prawna
⎕ - Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

II. POSIADANY IDENTYFIKATOR 2
PESEL …………..………….………...………,

NIP…………………..……....……………….

(dotyczy osób fizycznych)

(dotyczy osób prawnych oraz jednostek
organizacyjnych nieposiadających
osobowości prawnej)

E. DANE IDENTYFIKACYJNE
I. Osoba fizyczna
1 Nazwisko

2 Imię/Imiona

3 Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok)

4 Imię ojca

6 Nr telefonu

7 Adres e-mail

II.

5 Imię Matki

Adres zamieszkania

8 Kraj

9 Województwo

10 Powiat

11 Gmina

12 Ulica

13 Nr domu

15 Miejscowość

16 Kod pocztowy

17 Poczta

14 Nr lokalu

III. Dane nieruchomości, na której powstają i będą odbierane odpady komunalne 3
18 Gmina

19 Ulica

20 Nr domu

22 Miejscowość

23 Kod pocztowy

24Poczta

21 Nr lokalu

IV. Adres do korespondencji – jeśli jest inny, niż adres zamieszkania z punktu E II
25 Kraj

26 Województwo

27 Powiat

28 Gmina

29 Ulica

30 Nr domu

32 Miejscowość

33 Kod pocztowy

34 Poczta

31 Nr lokalu

F. DEKLARACJA PROWADZENIA ZBIÓRKI ODPADÓW NA NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ W
PUNKCIE E III 4 (zaznaczyć poprzez postawienie znaku „X”)
⎕ - deklaruję prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów na terenie nieruchomości
⎕ - deklaruję oddawanie wyłącznie odpadów komunalnych zmieszanych bez segregacji.
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G. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
35 Liczba osób wraz z dziećmi zamieszkujących
5
nieruchomość wskazaną w punkcie E III
37 Miesięczna stawka opłaty za jednego mieszkańca
(zaznaczyć właściwy kwadrat wybierając sposób zbierania
odpadów)

40 Wysokość miesięcznej opłaty
(proszę wypełnić tylko jedno pole)
W przypadku odpadów zbieranych i odbieranych w sposób
selektywny jest to iloczyn pozycji 36 i 38
W przypadku wyłącznie odpadów zmieszanych jest to
iloczyn pozycji 36 i 39

36
38

39

⎕ 7,72 zł

⎕ 13,50 zł

Selektywny

Zmieszany

41

42

H. OŚWIADCZAM, ŻE:
Bioodpady (odpady zielone i inne odpady biodegradowalne) gromadzić będę w przydomowym
kompostowniku, a uzyskany kompost będę wykorzystywać na własne potrzeby 6
⎕ tak
⎕ nie
w przypadku zaznaczenia pozycji „tak” proszę podać ilość odpadów ……………………….…………………kg/mc.
I.

PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

………………………………………..………………….
Miejscowość dnia

J.

…………………………………………………
czytelny podpis z podaniem imienia i nazwisk;
pieczątka osoby upoważnionej 7

ADNOTACJE URZĘDOWE (wypełnia organ przyjmujący deklarację)
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Pouczenie:
W przypadku nie wypłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty lub wypłacenia jej w
niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego
zgodnie z ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z
2012r.poz. 1051).

Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do właściwego organu 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. Zgodnie z art. 6o
cytowanej ustawy w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji właściwy organ
określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod
uwagę uzasadnione szacunki.

Objaśnienia:
1

Podać tytuł będący podstawą do władania daną nieruchomością (np. dzierżawa, najem, posiadanie
bez tytułu prawnego).
2
Identyfikatorem podatkowym jest: PESEL – w przypadku podmiotów będących osobami fizycznymi
objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalność gospodarczą lub nie będących
zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług; NIP – w przypadku pozostałych
podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu.
3
Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.
4
Przez selektywne zbieranie odpadów należy rozumieć wyodrębnianie z nich bioodpadów oraz
odpadów opakowaniowych a także nie mieszanie pozostałych odpadów wymienionych w art. 3 ust. 1
pkt 5 i art. 4 ust. 1 pkt 1 ppkt a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U, z
2012r. poz. 391 z późn. zm.). 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 za odprowadzanie odpadów zmieszanych.
5
Podać faktyczną ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość. Miejscem zamieszkania osoby
fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu (art. 25 k.c.).
Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania
rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu
zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jeśli władza rodzicielska przysługuje na równi
obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z
rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeśli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców,
jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy (art. 26 k.c.). Miejscem zamieszkania osoby
pozostającej pod opieką jest miejsce zamieszkania opiekuna (art. 27 k.c.). Można mieć tylko jedno
miejsce zamieszkania (art. 28 k.c.).
6
Dane potrzebne do celów sprawozdawczych.
7
W przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika – należy dołączyć
pełnomocnictwo na piśmie i złożyć z deklaracją w oryginale lub formie uwierzytelnionego odpisu
wraz uiszczoną opłatą skarbową (17 zł).
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Uzasadnienie
W wyniku nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 1 lipca 2011
roku gminy mają obowiązek objąć wszystkich właścicieli zamieszkałych nieruchomości
zorganizowanym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.
Zgodnie z art. 6n ust. 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach organ
stanowiący samorządu terytorialnego ustala wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, którą składają właściciele nieruchomości zamieszkałych położonych na
terenie Gminy Lubniewice.
25 kwietnia 2013 roku Rada Miejska w Lubniewicach przyjęła uchwałę Nr XXIX/211/2012 w
sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właściciela nieruchomości, oraz terminów i miejsca składania deklaracji W uchwale błędnie
określono wymagania, zawarte w art. 6n ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391 z późn. zm.). W związku z powyższym
podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
Deklarację składa się do Burmistrza Lubniewic w terminie do 10 czerwca 2013 roku.
W przypadku zmiany danych zawartych w złożonej deklaracji będących podstawą ustalenia wysokości
należnej opłaty właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie 14 dni
od dnia wystąpienia zmiany.
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