
UCHWAŁA NR XII/62/2013 

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN ZIEMI LUBARTOWSKIEJ 

z dnia 17 kwietnia 2013 r. 

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. 

2. 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. 

3.    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. 

4.  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 

W budynkach wielorodzinnych za nieruchomość, w rozumieniu niniejszej uchwały, uważa  się lokal 

mieszkalny jako wydzieloną trwałymi ścianami w obrębie budynku izbę lub zespół izb 

przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu 

ich potrzeb mieszkaniowych. 

§4 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku. 

§5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubelskiego. 

 

Przewodniczący Zgromadzenia  

Związku 

  

        Janusz Bodziacki 
 

 


