
UCHWAŁA NR XXIII/165/12
RADY GMINY ŁUBNIANY

z dnia 4 grudnia 2012 r.

w sprawie 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, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6n ust. 
1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. 
z 2012 r. poz. 391 ze zm.), 

Rada Gminy Łubniany uchwala, co następuje: 
§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

składanej przez właściciela nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowiący załącznik nr 
1 do niniejszej uchwały. 

2. Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji, o której mowa w ust. 
1: 

1) oświadczenie właściciela nieruchomości o czasowej (trwającej co najmniej 1 miesiąc) lub stałej 
nieobecności mieszkańca na terenie nieruchomości, 

§ 2. Deklaracje, o których mowa w § 1 ust. 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć 
w Urzędzie Gminy w Łubnianach w terminie: 

1) 14 dni od dnia otrzymania deklaracji, jednak nie później niż do 15 marca 2013 r. – dla pierwszej 
deklaracji, 

2) 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca w przypadku nowych posesji, 

3) 14 dni od dnia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności zmiany ilości osób zamieszkałych na 
terenie nieruchomości lub przystąpienia bądź odstąpienia od zbierania odpadów w sposób 
selektywny. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany. 

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

 

Przewodniczący Rady 
Gminy Łubniany 

Albert Wiench
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Załącznik Nr 1 do 

Uchwały Nr XXIII/165/12 

Rady Gminy Łubniany             

z dnia 4 grudnia 2012 r. 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE  

ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Podstawa prawna:  art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. 

U. z 2012 r. poz. 391 ze zmianami), Uchwała Nr XXIII/165/12 Rady Gminy Łubniany z dnia                            

4 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 

Składający: Formularz przeznaczony jest dla właściciela nieruchomości zamieszkałej, na której powstają odpady 

komunalne, położonej na terenie Gminy Łubniany (właściciel nieruchomości w rozumieniu ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) 

Miejsce składania: Urząd Gminy w Łubnianach, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany 

 

   A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

        Wójt Gminy Łubniany, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany 

   B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

   Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji – zaznaczyć odpowiedni kwadrat  poprzez postawienie znaku „X”  

    □   PIERWSZA DEKLARACJA                    □   ZMIANA DANYCH, data zaistnienia zmiany ………………………… 

   W razie zmiany danych należy podać uzasadnienie zmiany: 

 

   C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ – zaznaczyć odpowiedni kwadrat  poprzez postawienie znaku „X” 

   □ OSOBA FIZYCZNA 

   □ OSOBA PRAWNA 

   □ JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 

 

Imię i nazwisko 

PESEL (dotyczy osób fizycznych) 

 

…………………………………………………………………………. 

           
 

 

Nazwa pełna 

NIP (dotyczy osób prawnych lub jednostki 

organizacyjnej) 

 

 
………………………………………………………………………….. 

          
 

Nr telefonu 

 

 

         
 

   D. ADRES ZAMIESZKANIA/ ADRES SIEDZIBY* 

Kraj: 

 

Województwo: Powiat: 

Gmina: 

 

Ulica: Nr domu: Nr lokalu: 

Miejscowość: 

 

Kod pocztowy: Poczta: 

   E. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY ŁUBNIANY, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY  

KOMUNALNE 

Kraj: 

 

Województwo: Powiat: 

Gmina: 

 

Ulica: 

 

 

Nr domu: Nr lokalu: 
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Miejscowość: 

 

Kod pocztowy: Poczta: 

Nr ewidencyjny działki (tylko dla zabudowanej w przypadku braku numeru porządkowego budynku): 

 

   F. FORMA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ – zaznaczyć odpowiedni kwadrat  poprzez postawienie znaku „X” 

   □ WŁASNOŚĆ                                                                                        □ ZARZĄD LUB UŻYTKOWANIE 

   □ UŻYTKOWANIE WIECZYSTE                                                         □ POSIADANIE 
1)

 ……………………………… 

   □ WSPÓŁWŁASNOŚĆ 

   G. OŚWIADCZAM, ŻE NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ W CZĘŚCI  E. :  

        (zaznaczyć odpowiednie kwadraty  poprzez postawienie znaku „X”) 

   □ a) zbieram odpady w sposób selektywny i do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję stawkę niższą 

   □ b) nie zbieram odpadów w sposób selektywny i do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję stawkę wyższą 

   □ c) zagospodarowuję odpady komunalne ulegające biodegradacji oraz odpady zielone poprzez kompostowanie na 

przydomowym kompostowniku o pojemności ………………….. m
3
 

   G1. LICZBA OSÓB ZAMIESZKAŁYCH: 

 

 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E. faktycznie zamieszkuje: ……………………….. osób.
2) 

                                                                                                                                                 
( należy podać liczbę mieszkańców) 

   G2. OBLICZENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI  (liczona jako iloczyn osób zamieszkujących nieruchomość i stawki opłaty uchwalonej przez 

Radę Gminy Łubniany)
 

     

                                                      X                                                =                                                       

 

                   liczba osób                                           stawka opłaty uchwalona                                   wysokość opłaty w zł 

              zamieszkujących                                    przez Radę Gminy Łubniany                                             

                nieruchomość                                          dla wybranego w części G. 

                                                                              sposobu zbierania odpadów 3) 

 

 

   H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/ OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 

SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ* 

    

Oświadczam, że dane wykazane w deklaracji są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym. 

 

  

 

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

    
                      ( miejscowość i data)                                                                                                                                 (czytelny podpis) 

 

   I. ADNOTACJE URZĘDOWE 
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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 (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 229, poz. 1954 ze 

zmianami) 

2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Wójta Gminy Łubniany o wysokości opłaty za 

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

pierwszego mieszkańca. 

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

odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację do Wójta Gminy 

Łubniany 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 niezłożenia deklaracji w wyznaczonym terminie albo uzasadnionych wątpliwości co do danych 

zawartych w deklaracji, Wójt Gminy Łubniany określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych 

powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze. 

5. W przypadku posiadania więcej niż jednej nieruchomości, ich właściciel lub zarządca obowiązany jest złożyć 

odrębną deklarację dla każdej nieruchomości. 

 

Objaśnienia: 

1) podać tytuł będący podstawą do władania daną nieruchomością (np. dzierżawa, najem, posiadanie bez tytułu 

prawnego), 

2) w przypadku zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość należy złożyć nową deklarację w sprawie 

zmiany danych.  

3) należy podać stawki według następujących zasad: 

 w przypadku zaznaczenia w części G. punktów a) i c), należy przyjąć stawkę 10,25 zł/M/miesiąc 

 w przypadku zaznaczenia w części G. jedynie punktu a), należy przyjąć stawkę 15,00 zł/M/miesiąc 

 w przypadku zaznaczenia w części G. jedynie punktu b), należy przyjąć stawkę 26,00 zł/M/miesiąc 

 

  *  niepotrzebne skreślić 
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