
UCHWAŁA  Nr …………….. 

RADY GMINY ŁUBNIANY  

z dnia ………………….. 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. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) i art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

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

właściciela nieruchomości położonej na terenie Gminy Łubniany, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowiący 

załącznik do niniejszej uchwały. 

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

Łubnianach w terminie: 

1) 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca; 

2) 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospoda-

rowanie odpadami komunalnymi, w szczególności zmiany ilości osób zamieszkałych na terenie nieruchomości 

lub przystąpienia bądź odstąpienia od zbierania odpadów w sposób selektywny. 

§ 3.1. Określa się warunki i tryb składania deklaracji, o której mowa w uchwale, za pomocą środków komuni-

kacji elektronicznej. 

2. Deklarację w formie elektronicznej właściciel nieruchomości powinien przesłać za pomocą środków komu-

nikacji elektronicznej przy wykorzystaniu elektronicznej platformy usług administracji publicznej (e-PUAP) do 

Urzędu Gminy Łubniany. 

3. Deklarację w formie elektronicznej składa się poprzez wysłanie odpowiednio podpisanej epaczki, której ele-

mentem jest dołączony jako załącznik do formularza pisma ogólnego, wypełniony komputerowo właściwy druk de-

klaracji w formacie .XLS albo .XLSX, określony niniejszą uchwałą. 

4. Warunkiem złożenia deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest jej podpisanie bezpiecz-

nym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.), albo 

podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej w rozumie-

niu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. 

U. z 2014 r. poz. 1114). 

5. Układ informacji i powiązań deklaracji określa załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany. 

§ 5. Z dniem 1 sierpnia 2015 r. traci moc uchwała Rady Gminy w Łubnianach Nr V/34/15 z dnia 23 lutego 2015 

r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez wła-

ścicieli nieruchomości. 
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego, z mocą obowiązywania od 1 sierpnia 2015 r. 

 Przewodniczący Rady Gminy Łubniany 

Albert Wiench  
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Pierwsza deklaracja

Korekta deklaracji

3. Powód złożenia deklaracji:

jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 

prawnej

osoba prawnaosoba fizyczna

Załącznik do uchwały nr …………….. 

Rady Gminy Łubniany z dnia …………………..

19. Kod pocztowy 20. Miejscowość 21. Poczta

4. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat)

Data zmiany:

16. Ulica 17. Numer domu 18. Numer lokalu

13. Województwo: 14. Powiat 15. Gmina

5. Imię i nazwisko* / Pełna nazwa podmiotu**

6. Imię ojca, imię matki* (Uwaga! Wykazuje się tylko wówczas, gdy osobie fizycznej nie nadano numeru PESEL)

11. Adres email

stacjonarny:

komórkowy:

8. NIP**7. PESEL*

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

C.1. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Pola oznaczone * dotyczą osób fizycznych Pola oznaczone ** dotyczą pozostałych podmiotów

9. Numer telefonu 10. KRS **

C. 2. ADRES ZAMIESZKANIA * / ADRES SIEDZIBY** SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
12. Kraj

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

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach   (t.j. Dz. U. 

z 2013 r. poz. 1399 ze zm.)

Podstawa prawna:

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

2. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)

1.Nazwa i adres siedziby organu

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

Składający: Właściciele nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Łubniany

Termin składania: W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca 

lub w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia 

wysokości należnej opłaty

(miesiąc-rok)
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42. Sposób władania nieruchomością (zaznaczyć właściwy kwadrat)

43. 44.

45. 46.

E. 1. FORMA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE, PRZEZ 

SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

***posiadany tytuł prawny do władania daną nieruchomością (np. dzierżawa, najem, użytkowanie bez 

tytułu prawnego (np. użytkowanie po zmarłych rodzicach)

E. 2. OŚWIADCZENIE O SPOSOBIE ZBIERANIA ODPADÓW (zaznaczyć właściwe)

Oświadczam, że na terenie nieruchomości 

wskazanej w części E. odpady komunalne będą 

zbierane i odbierane w sposób selektywny.

TAK NIE

TAK NIE

Oświadczam, że nieruchomość, na której 

powstają odpady komunalne posiada 

przydomowy kompostownik, gdzie 

zagospodaruję odpady komunalne ulegające 

biodegradacji oraz odpady zielone.

jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w 

zarządzie lub użytkowaniu

inne:*** 

39. Miejscowość 40. Ulica 41. Nr domu

zaznacz pole jeżeli adres nieruchomości jest identyczny z podanym w C. 2.

36. Kod pocztowy 37. Miejscowość 38. Poczta

33. Ulica 34. Numer domu 35. Numer lokalu

D. 1. ADRES ZAMIESZKANIA * / ADRES SIEDZIBY** WSPÓŁWŁAŚCICIELA

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY  KOMUNALNE

29. Kraj 30. Województwo: 31. Powiat 32. Gmina

właściciel lub współwłaściciel

stacjonarny

komórkowy

28. Adres email

24. PESEL* 25. NIP**

26. Numer telefonu 27. KRS **

D. DANE WSPÓŁWŁAŚCICIELA (współwłasność rozumiana również jako wspólność ustawowa 

małżeńska)

Pola oznaczone * dotyczą osób fizycznych Pola oznaczone ** dotyczą pozostałych podmiotów
22. Imię i nazwisko* / Pełna nazwa podmiotu**

23. Imię ojca, imię matki* (Uwaga! Wykazuje się tylko wówczas, gdy osobie fizycznej nie nadano numeru PESEL)

zaznacz pole jeżeli adres współwłaściciela jest identyczny z podanym w C. 2.

użytkownik wieczysty

Id: 4E92F687-8E64-42B7-83F7-3E402DD6F70A. Projekt Strona 2



liczba

47. 48. 49.

zł

50. 51. 52. 53.

Pouczenie

liczba osób 

zamieszkujących 

nieruchomość

stawka opłaty 

(patrz objaśnienia)
wysokość opłaty

Data wypełnienia Imię Nazwisko Podpis

-             0,00

G. DODATKOWE INFORMACJE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (m.in.: wyjaśnienie różnic liczby 

mieszkańców; zgłoszenie zapotrzebowania na pojemnik;etc.)

X
0

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E.  zamieszkuje 0 osób.

X

F. OBLICZENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

   F. 1.   WYSOKOŚĆ OPŁATY

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO 

DEKLARACJĘ

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

   I. ADNOTACJE URZĘDOWE

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 2014r. poz. 1619 ze 

zm.).
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Objaśnienia

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

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

odrębną deklarację dla każdej nieruchomości.

3. Wysokość stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  określone zostały uchwałą Rady Gminy 

Łubniany w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

wysokości tej opłaty dostępnej na stronie www.lubniany.pl

dla nieruchomości zamieszkałej przez 1 osobę w wysokości 15,00 zł na osobę miesięcznie;

dla nieruchomości zamieszkałej przez 2 osoby w wysokości 14,00 zł na osobę miesięcznie;

4. Jeżeli zaznaczono TAK w poz.43, stawki opłat za odpady zbierane i odbierane selektywnie wynoszą: 

6. W przypadku, gdy deklaracja jest składana przez pełnomocnika właściciela nieruchomości, do deklaracji należy 

dołączyć dokument potwierdzający pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej zgodnie ustawą z 

dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1628 ze zm.).

dla nieruchomości zamieszkałej przez 3 osoby w wysokości 13,00 zł na osobę miesięcznie;

dla nieruchomości zamieszkałej przez 4 osoby w wysokości 12,00 zł na osobę miesięcznie;

dla nieruchomości zamieszkałej przez 5 osób w wysokości 10,00 zł na osobę miesięcznie;

dla nieruchomości zamieszkałej przez 6 osób w wysokości 8,50 zł na osobę miesięcznie;

dla nieruchomości zamieszkałej przez 7 i więcej osób w wysokości 8,00 zł na osobę miesięcznie.

5. Jeżeli zaznaczono NIE w poz.44, stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za odpady komunalne, 

które nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane, w wysokości 26,00 zł na osobę miesięcznie.

1. Formularz przeznaczony jest dla właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek 

organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów 

władających nieruchomością zamieszkałą. Jeżeli obowiązki wskazane w ustawie mogą jednocześnie dotyczyć kilku 

podmiotów spośród wskazanych, w takim przypadku podmioty, o których mowa, mogą w drodze umowy zawartej 

w formie pisemnej, wskazać podmiot obowiązany do wykonania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
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UZASADNIENIE 

Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi skła-

danej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Łubniany ma na celu uproszczenie jej formy 

i ułatwienie jej składania. Wypełniany przez właściciela nieruchomości druk będzie dostosowany do potrzeb składa-

jącego i zawierać będzie elementy, które są niezbędne dla wyliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na nieruchomości. 

Przyjęcie nowego druku deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi związane jest 

również z wprowadzeniem nowej możliwości jej składania za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji 

Publicznej (ePUAP). Portal www.epuap.gov.pl zwany dalej ePUAP to system informatyczny, dzięki któremu oby-

watele mogą załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem Internetu, natomiast przedstawiciele podmiotów publicz-

nych – bezpłatnie udostępniać swoje usług w postaci elektronicznej. Ideą platformy było stworzenie jednego, łatwo 

dostępnego i bezpiecznego elektronicznego kanału udostępniania usług publicznych; zapewnienie sprawnej komu-

nikacji pomiędzy:  

1. obywatelami a administracją; 

2. przedsiębiorcami a administracją; 

3. instytucjami administracji publicznej. 

Uchwała m.in.: wychodzi naprzeciw wymaganiom art. 6m ust. 3 oraz art. 6n ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czy-

stości i porządku w gminach (t.j. Dz. U z 2013 r., poz. 1399 ze zm.). 

Mając na uwadze powyższe podjęcie uchwały uważa się za uzasadnione. 
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