
UCHWAŁA 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 

Na podstawie art. 18 ust. 2 p. 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 roku 
o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 391) oraz art. 12 ustawy 
z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897, Nr 171, poz. 1016 i Nr 224, poz. 1337), Rada Gminy Lubsza uchwala co 
następuje: 

§ 1. Ustala się wzór deklaracji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy 
Lubsza, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Deklarację należy składać w następujących terminach: 

1) deklaracja składana po raz pierwszy: 

a) od 1 marca do 31 maja 2013 r., 

b) po upływie terminów określonych pkt 1 lit. a – w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na 
nieruchomości dotychczas niezamieszkałej; 

2) w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty deklarację należy 
składać w terminie 14 dni od dnia zmiany danych ujętych w złożonej deklaracji o której mowa w pkt 1. 

§ 3. Deklaracje należy składać w Urzędzie Gminy Lubsza. 

§ 4. Uchyla się uchwałę nr XXXI/201/2013 Rady Gminy Lubsza z dnia 17 stycznia 2013r. 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 

§ 5. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubsza. 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Lubsza 

mgr Janina Wcisło
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Załącznik nr 1 do Uchwały XXXVI/232/2013 

Rady Gminy Lubsza z dnia 23.05.2013r. 
 
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM 
LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

 

 
1. PESEL/REGON 

 
 

 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 
 

PODSTAWA PRAWNA: 
 

Art. 6m ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie( t.j. Dz.U. z 2012. Poz.391),    

SKŁADAJĄCY: 
 
 
TERMIN SKŁADANIA: 

Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych*, niezamieszkałych, na których 
wytwarzane są odpady komunalne  - na terenie gminy Lubsza 
 
od 1 marca do 31 maja 2013r. –pierwsza deklaracja lub 14 dni od daty zaistnienia zmian danych 
ujętych w złożonej pierwszej deklaracji lub 14 dni od daty zamieszkania na nieruchomości dotychczas 
niezamieszkałej 
 

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

A.ORGAN WŁAŚCIWY DO SKŁADANIA DEKLARACJI  
 
 

 

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

pierwsza deklaracja                                         zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji lub jej aktualizacja  
 

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) 

 
 
 
 

 

 
D5. ADRES SIEDZIBY/ADRES ZAMIESZKANIA 

KRAJ: 
 

WOJEWÓDZTWO: POWIAT: 

GMINA: 
 

ULICA: NR DOMU: NR LOKALU: 

MIEJSCOWOŚĆ: 
 

KOD POCZTOWY: POCZTA: 

 

 
 

           
2. Dzień- Miesiąc-Rok 
_____-_____-__________ 
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Załącznik nr 1 do Uchwały XXXVI/232/2013 

Rady Gminy Lubsza z dnia 23.05.2013r. 
 
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM 
LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

 

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
 

KRAJ: 
 

WOJEWÓDZTWO: POWIAT: 

GMINA: 
 

ULICA: NR DOMU: NR LOKALU: 

MIEJSCOWOŚĆ: 
 

KOD POCZTOWY: POCZTA: 

 
 

 
F1. OŚWIADCZENIA 

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

1.1ZAMIESZKAŁĄ                                                                     1.2NIEZAMIESZKAŁĄ 

 

 
F2. OŚWIADCZENIA DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ 
(wypełniać tylko w przypadku  zaznaczenia F 1.1) 

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) 

   

 
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:  

 

G. SPOSÓB GROMADZENIA NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA NIERUCHOMOŚCI 
 (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
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Załącznik nr 1 do Uchwały XXXVI/232/2013 

Rady Gminy Lubsza z dnia 23.05.2013r. 
 
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM 
LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

 

 

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 

 

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. 
 
***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 

W przypadku niewpłacenia w określonych w Uchwale Rady Gminy Lubsza terminach kwoty należnej opłaty lub wpłacenie jej w 
niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 17 czerwca 1966 o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U.2012.1015 z późn. zmianami) 

Przewodniczący Rady Gminy Lubsza 

mgr Janina Wcisło 
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