
       PROJEKT   
Uchwała Nr …………….. 

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej 
z dnia …………………….. 

 
w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości położonych na terenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej oraz terminu złożenia 
pierwszej deklaracji. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 oraz art. 69 ust. 2  ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 ze zm.), art. 6n ust. 1 i 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. 
poz. 391) oraz art. 12 ustawy z 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. Nr 152, poz. 897) Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej uchwala, co następuje: 

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

nieruchomości, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 
Deklarację o której mowa w ust. 1 właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w siedzibie Związku Komunalnego Gmin 
Ziemi Lubartowskiej przy ul. Lubelskiej 68, w urzędach gmin właściwych dla miejsca zamieszkania lub za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej. 

2.    Ustala się następujący tryb składania deklaracji  o której mowa w ust. 1 za pomocą środków komunikacji    
       elektronicznej: 

1) korzystając z elektronicznej platformy usług administracji publicznej – ePUAP, Odnośnik do deklaracji jest   
    umieszczony na stronie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej, 
2) deklarację można złożyć wykorzystując bezpieczny podpis kwalifikowany lub bezpieczny profil zaufany, 
3)  po złożeniu deklaracji zostanie wystawione urzędowe potwierdzenie odbioru. 

3.  Deklarację składa się w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub        powstania 
na danej nieruchomości niezamieszkałej odpadów komunalnych. 

 
§2 

 Określa się, iż pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składa się  do dnia 31 maja 2013 
roku. 

§3 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku . 

§4 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. 

 
 

PRZEWODNICZĄCY 
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU 

 
Janusz Bodziacki 

Sprawdzono pod względem formalno-prawnym 
Lublin, 07.11.2012 
 

 
 
 
 
 



1. Numer Identyfikacji Podatkowej właściciela – jeżeli go  
obowiązuje 

 

2. Nr dokumentu Załącznik nr 1  
     do uchwały …… 

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi 
Lubartowskiej z dnia 

z dnia ….................................. 

D-O     
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI 
 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391); 

Składający: 
Formularz przeznaczony dla osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych będących właścicielami nieruchomości, a także 
współwłaścicieli, użytkowników  wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub 
użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością;  
 Termin składania: Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej 
nieruchomości odpadów komunalnych. W łaściciele nieruchomości zamieszkałych przed 1 lipca 2013 r. oraz właściciele nieruchomości 
niezamieszkałych, na których odpady powstają przed 1 lipca 2013 r. – pierwszą deklarację składają w terminie do 30 kwietnia 2013 r.;  

Miejsce składania: Biuro Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej lub Urząd Gminy właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości. 

A. PODMIOT DO KTÓREGO SKŁADANA JEST DEKLARACJA 
 

Zarząd Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej, ul. Lubelska 68, 21-100 Lubartów 

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

q1. pierwsza deklaracja   q 2. korekta pierwszej deklaracji  

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 4. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

q1. właściciel, użytkownik, posiadacz lub zarządca  q 2. współwłaściciel, współużytkownik lub współposiadacz  

D. DANE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
* - dotyczy podmiotu niebędącego osobą fizyczną     ** - dotyczy podmiotu będącego osobą fizyczną 

D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE  
 5. Rodzaj właściciela nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

q1. osoba fizyczna  q 2. osoba prawna  q 3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 
 6. Nazwa pełna * */ Nazwisko * 

 7. Nazwa skrócona** / Pierwsze imię, drugie imię*  

 8. Identyfikator REGON** 

 

9. Numer PESEL * 

 
 Pola 10, 11, 12 wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany. 
 10. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok) 

 
 

 

11. Imię ojca 12. Imię matki  

D.2. ADRES SIEDZIBY  / ADRES ZAMIESZKANIA  
 13. Kraj 14. Województwo 15. Powiat  

 16. Gmina 17. Ulica 18. Nr domu 19. Nr lokalu 

 20. Miejscowość 21. Kod pocztowy 22. Poczta 



E. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
 
E.1. POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI 
 23. Położenie nieruchomości (adres) 

E.2. TYTUŁ PRAWNY (zaznaczyć właściwy kwadrat): 
  24. Rodzaj własności  

q1. własność   q 2. współwłasność 

25. Rodzaj posiadania samoistnego 

q1. posiadanie q 2. współposiadanie 
 26. Rodzaj użytkowania   

 q1. użytkowanie wieczyste   q 2. współużytkowanie  wieczyste 

q3. zarządzanie nieruchomością 

27. Rodzaj posiadania zależnego 

q1. posiadanie q 2. współposiadanie 

 

E.3. IDENTYFIKATORY GEODEZYJNE DZIAŁEK, BUDYNKÓW, LOKALI (wykazuje się jeżeli zostały nadane) 

 28. Działki  

 29. Budynki 

 30. Lokale 

 
F. OŚWIADCZENIE O DOKONYWANIU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW 
 
31. Oświadczam, że dokonuję/nie dokonuję selektywnego zbierania odpadów komunalnych na ww. nieruchomości 
                                  (niepotrzebne skreślić) 
 

G. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE OPŁAT 
32. Oświadczam, że na terenie nieruchomości zamieszkałej, określonej w części E deklaracji zamieszkuje ……………. osób (podać ilość mieszkańców)

1
; 

 
33. Oświadczam, że na terenie nieruchomości zamieszkałej, określonej w części E deklaracji znajduje się …………… ..lokali mieszkalnych w których 

zamieszkuje do 5 osób włącznie (podać ilość lokali)  a łącznie  w tych lokalach zamieszkuje ……………. osób (podać ilość mieszkańców)
2

; 
 
34. Oświadczam, że na terenie nieruchomości zamieszkałej, określonej w części E deklaracji znajduje się …………… ..lokali mieszkalnych w których 

zamieszkuje 6 i więcej osób  (podać ilość lokali)  a łącznie  w tych lokalach zamieszkuje ……………. osób (podać ilość mieszkańców)
2

; 
 
 

H. ŁĄCZNA KWOTA OPŁATY 
 35. Kwota miesięcznej opłaty (oblicza i wpisuje właściciel lub zarządca) 

 
 

 
 
36.                                  zł 

I. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH (do niniejszej deklaracji dołączono) 
 

 37. Liczba i nazwy załączników   

           J. OŚWIADCZENIE I PODPIS WŁASCICIELA/ OSOBY REPREZENTUJĄCEJ WŁAŚCICIELA 
Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych                            

z rzeczywistością. 
 38. Imię 39. Nazwisko 

 40. Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok) 
 
 
 

41. Podpis (pieczęć) właściciela lub osoby władającej nieruchomoscia/ 
osoby reprezentującej  

 



K. ADNOTACJE ZARZĄDU ZWIĄZKU 

 42. Uwagi organu  

 43. Data (dzień - miesiąc - rok) 
 

 

44. Podpis przyjmującego formularz 

1. Wypełnia  właściciel, współwłaściciel nieruchomości jednorodzinnej ; 
2. Wypełnia Zarządca nieruchomości wielorodzinnej . 

 
 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 (Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz.1954 z późn. zm.). 

2. Deklarację można złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej – odnośnik do deklaracji oraz  instrukcja znajdują 
się pod adresem www.zwiazekgmin.lubartow.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


