UCHWAŁA NR XXIX/233/2013
RADY GMINY LUBRZA
z dnia 20 grudnia 2013 r.
w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594; poz. 645; poz. 1318) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399) Rada Gminy Lubrza uchwala, co
następuje:
§ 1. 1. 1 W uchwale nr XXI/175/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 marca 2013r. w sprawie ustalenia wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi skreśla się § 3.
2. Wzór deklaracji stanowiący załącznik do uchwały nr XXI/175/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 marca
2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego 2014 r.

Przewodniczący Rady
Elżbieta Szwadowska
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POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO
LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM
KOLOREM
Stempel dzienny
Załącznik do Uchwały Numer
Nr XXIX/233//2013
ewidencyjny
RADY GMINY
DOWOGO-1
LUBRZA
z dnia 20 grudnia 2013r
DEKLARACJA O WYSOKOŚĆI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
Ustawa z dnia 3 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)
Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz
właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Lubrza
W terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie
(wygaśnięcie) obowiązku opłaty, lub wysokości opłaty.

Podstawa
prawna:
Składający:
Termin
składania:
Miejsce
składania:

Urząd Gminy Lubrza; 48-231 Lubrza, ul. Wolności 73

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
WÓJT GMINY LUBRZA
ul. Wolności 73
48-231 Lubrza
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
1. CEL ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat)
PIERWSZA DEKLARACJA

ZMIANA DANYCH W DEKLARACJI

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
2. RODZAJ PODMIOTU (zaznaczyć właściwy kwadrat)
WŁAŚCICIEL WSPÓŁWŁAŚCICIEL

ZARZĄDCA

POSIADACZ

LOKATOR

INNY

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
D.1. OSOBA FIZYCZNA
3. Nazwisko

4. Imię/Imiona

5. Imię ojca

6. Imię matki

7. Data urodzenia

8. PESEL

9. Telefon

DD-MM-RRRR
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D.2. POZOSTAŁE PODMIOTY
10. Imię i nazwisko/ Pełna nazwa

11. Pieczęć nagłówkowa podatnika

12.
Numer
Krajowego 13.
Symbol
Polskiej
Rejestru Sądowego (KRS)
Klasyfikacji
Działalności
(PKD)
14. NIP

15. REGON

16. Telefon

D.3.ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY
17. Kraj

18. Województwo

19. Powiat

20. Gmina

21. Ulica

22. Nr domu

24. Miejscowość

25. Kod pocztowy
__-___

26. Poczta

23. Nr lokalu

D.4. ADRES DO KORESPONDENCJI (Wypełnić w przypadku gdy inny niż w pozycji D.3.)
27. Kraj

28. Województwo

29. Powiat

30. Gmina

31. Ulica

32. Nr domu

34. Miejscowość

35. Kod pocztowy
__-___

36. Poczta

33. Nr lokalu

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
37. Gmina

40. Nr domu

38. Miejscowość

41. Nr lokalu

39. Ulica

42. Nr ewidencyjny nieruchomości w rejestrze gruntów
(wypełnić w przypadku braku adresu)
DZIAŁKA
ARKUSZ MAPY OBRĘB

F. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPŁATY
F.1. OSOBA FIZYCZNA
43. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji zamieszkuje
……………. osób (podać liczbę mieszkańców zgodnie z wypełnionym załącznikiem DOWOGO-2/1).
44. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji odpady
komunalne gromadzone są w sposób (zaznaczyć właściwy kwadrat):
selektywny

nieselektywny(zmieszany)
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45. Oświadczam, że bioodpady będę gromadzić w kompostowniku o minimalnej objętości 100 l/500 m2
powierzchni działki, a uzyskany kompost będę wykorzystywać na własne potrzeby na mojej posesji
jednorodzinnej, zagrodowej lub rekreacyjnej (zaznaczyć właściwy kwadrat):
TAK

NIE

46. Zamawiam worki do zgromadzenia odpadów z selektywnej zbiórki: odpadów opakowaniowych
i posortowniczych (zaznaczyć właściwy kwadrat):
TAK

NIE

F. 2. POZOSTAŁE PODMIOTY
47. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji odpady
komunalne gromadzone są w sposób (zaznaczyć właściwy kwadrat):
selektywny

nieselektywny
(zmieszany)

48. Rodzaj nieruchomości lub zakres prowadzonej działalności:
…………………………………………………………………………………………………….
Na której znajduje się/pracuje (należy podać ilość):
1) Mieszkańcy (podać liczbę mieszkańców zgodnie z wypełnionym
załącznikiem DOWOGO - 2/1)
2) Pracowników
3) uczniów/dzieci w szkole, przedszkolu, żłobku
4) miejsc konsumpcyjnych w lokalu gastronomicznym/stołówce
5) Łóżek w hotelu, pensjonacie, domu opieki, gospodarstwie agroturystycznym
itp.
6) Inne ………………………………………

49.

osób

50.

osób

51.

osób

52.

szt.

53.

szt.

54.

szt.

55. Ilość pojemników o objętości 120 litrów: ………… szt.
56. Ilość pojemników o objętości 1100 litrów: ………… szt.
57. Ilość kontenerów KP-7 (7000 litrów): ………… szt.
58. Zamawiam worki do zgromadzenia odpadów z selektywnej zbiórki: odpadów opakowaniowych i
posortowniczych (zaznaczyć właściwy kwadrat):
TAK

NIE

G. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
G.1. OSOBA FIZYCZNA
Stawka opłaty za osobę określona w uchwale Rady Gminy Lubrza sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
59. ………….
Miesięczna kwota opłaty brutto (iloczyn liczby osób wskazanych w części F.1.
poz.43 i stawki z części G.1. poz. 59)
60. ………….
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G. 2. POZOSTAŁE PODMIOTY
Stawka opłaty za zadeklarowane w części F.2
pojemniki na odpady (stawkę opłaty określa uchwała
Rady Gminy Lubrza w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i
ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej
pojemności

o objętości 120 litrów

61. ………….

o objętości 1100 litrów

62. ………….

kontenerów KP-7 (7000
litrów)

o objętości 120 litrów
Miesięczna kwota opłaty brutto (podwojony iloczyn
liczby pojemników podanych w części F.2. poz.55-57 i o objętości 1100 litrów
odpowiedniej stawki z części G.2. poz. 61-63)
kontenerów KP-7 (7000
litrów)
SUMA opłaty miesięcznej

63. ………….
64. ………….
65. ………….

66. ………….
67. ………….

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJACEJ DEKLARACJĘ
Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za
podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.
Data

Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska)

POUCZENIE
W przypadku nie wpłacenia w określonych ustawowo terminach miesięcznej opłaty lub wpłacania
jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu
wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w
administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 299, poz. 1954 z późn. zm.)
J. ADNOTACJE ORGANU
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Stempel dzienny

Załącznik do deklaracji Numer
o wysokości opłaty za ewidencyjny
DOWOGO-2/1
gospodarowanie
odpadami komunalnymi
Wykaz osób zamieszkujących nieruchomość
dla których składana jest deklaracji

A. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
A.1. OSOBA FIZYCZNA
1. Nazwisko

2. Imię/Imiona

A.2. POZOSTAŁE PODMIOTY
4. Pieczęć nagłówkowa podatnika

3. Imię i nazwisko/ Pełna nazwa

5. Numer Krajowego Rejestru 6.
Symbol
Polskiej
Sądowego (KRS)
Klasyfikacji
Działalności
(PKD)
7. NIP

8. REGON

9. Telefon

B. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
10. Gmina

13. Nr domu

11. Miejscowość

14. Nr lokalu

Lp. Imię i nazwisko
1

12. Ulica

15. Nr ewidencyjny nieruchomości w rejestrze gruntów
(wypełnić w przypadku braku adresu)
DZIAŁKA
ARKUSZ MAPY OBRĘB
PESEL

2
3
4
5
6
7
8

DOWOGO-2/1
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Urząd Gminy w Lubrzy, ul. Wolności 73, 48-231 Lubrza
OBJAŚNIENIA
DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady komunalne, do
których ma zastosowanie art. 6c ust. 2 ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399).
Właścicielem nieruchomości w myśl ustawy jest także współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz
jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne
podmioty władające nieruchomością.
A. Organem właściwym, do którego należy złożyć deklarację jest Wójt Gminy Lubrza. Formularz można
złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Lubrza ul. Wolności 73, 48-231 Lubrza – Sekretariat pok. 209.
B. Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel
nieruchomości jest obowiązany złożyć do właściwego organu deklarację o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości
pierwszego mieszkańca. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację
w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy w razie niezłożenia
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co
do danych zawartych w deklaracji właściwy organ określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki.
C. Wyjaśnienie pojęć:
Właściciel nieruchomości – w myśl Kodeksu cywilnego i ustawy o księgach wieczystych i hipotece, czyli
właściciel nieruchomości wyodrębnionej prawnie i fizycznie, zwłaszcza poprzez urządzenie księgi wieczystej,
Współwłaściciel nieruchomości, w tym współużytkownik wieczysty nieruchomości, zgodnie z definicją
Kodeksu cywilnego i ustawy o księgach wieczystych i hipotece, gdy nieruchomość przysługuje niepodzielnie
dwóm lub więcej osobom prawnym lub fizycznym;
Zarządca – oznacza osobę prawną lub fizyczną powołaną do zarządzania nieruchomością, w tym zarządcy
wspólnot mieszkaniowych, Administracja Mieszkań Komunalnych. Zarządcą nieruchomości nie są spółdzielnie
mieszkaniowe – chyba, że wyodrębniono wszystkie lokale mieszkaniowe, a spółdzielnia została wybrana na
zarządcę (w przeciwnym razie każdy właściciel mieszkania, najemca składa odrębnie deklarację)
Posiadacz – należy przez to rozumieć użytkownika, zastawnika, najemcę, dzierżawcę lokalu, w rozumieniu
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);
Lokator - należy interpretować to pojęcie w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o
ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr
31, poz. 266 z późn. zm.) lub posiadający lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, w rozumieniu art. 9 ust. 4
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 z późn.
zm.);
W przypadku składania deklaracji przez pełnomocnika – należy dołączyć pełnomocnictwo na piśmie i
złożyć z deklaracją w oryginale lub formie uwierzytelnionego odpisu wraz z uiszczoną opłatą skarbową.
D. Należy wypełnić odpowiednie części dla osób fizycznych część D.1. dla pozostałych podmiotów część D.2.
E. Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.
F. poz. 43 - podać faktyczną ilość osób zamieszkującą daną nieruchomość, a nie ilość zameldowanych osób.
F. poz. 44, 47 – przez selektywne zbieranie odpadów należy rozumieć wyodrębnianie z nich bioodpadów oraz
odpadów opakowaniowych, a także nie mieszanie pozostałych odpadów wymienionych w art.3 ust. 2 pkt.5 i
art. 4 ust.2 pkt 1 lit. a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. przeterminowanych leków i
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chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i
innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon, odpadów
zielonych.
W przypadku zakreślenia wyboru selektywnej zbiórki odpadów – będzie ona podlegała bieżącej kontroli. W
przypadku nie wywiązywania się z selektywnego zbierania odpadów komunalnych organ w drodze decyzji
naliczy opłatę za odprowadzanie odpadów zmieszanych wraz z zaległymi odsetkami.
F. poz. 45, – przez kompostownik należy rozumieć specjalną skrzynię służącą do kompostowania bioodpadów;
nie jest kompostownikiem miejsce – pryzma na gruncie, na którym składowane są bioodpady.
F. Poz. 46, 58 - właściciel nieruchomości zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ma
obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady. Zgodnie z zapisami uchwały Rady Gminy
warunek ten może być spełniony poprzez przedsiębiorcę odbierającego odpady, który dostarczy odpowiednią
ilość worków na segregowane frakcje odpadów. Właściciel nieruchomości ma więc możliwość wyboru
samodzielnego zakupu określonych pojemników lub skorzystania z dostarczonych worków.
W przypadku zakreślenia „tak” zostaną dostarczone worki na objętość odpadów wg wskaźnika wytwarzania
odpadów przyjętego przez Radę Gminy Lubrza. Gmina przekaże operatorowi informacje o objętości
odpadów powstających na nieruchomości, które zostaną przeliczone na odpowiedni rodzaj i ilość worków.
W przypadku zakreślenia „nie” właściciel nieruchomości musi sam wyposażyć ją w odpowiednią ilość i
rodzaje pojemników.
F. poz. 48
Należy podać profil działalności lub rodzaj nieruchomości – informacja niezbędna do określenia danych w poz.
49-53.
F. poz. 49 – podać ilość osób zamieszkujących
F. poz. 50 – podać średnią ilość pracowników w zaokrągleniu do pełnego etatu
F. poz. 51– podać ilość dzieci wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego
F. poz. 52, 53, 54 – podać bieżącą ilość
F. poz. 55 - 57 Ilość pojemników stanowi wynik iloczynu podanej wartości z wybranej pozycji 49-54
i wskaźnika z załącznika nr 1 „Wskaźnik średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie
nieruchomości” stanowiącego załącznik do Regulaminu Utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Lubrza, przy czym nie mniej niż jeden pojemnik 120 l (określając rodzaj pojemnika należy stosować zasadę
najmniejszej liczby pojemników a pojemność każdego następnego pojemnika zaokrąglić do pełnej pojemności
120 litrów).
F. poz. 56 - właściciel nieruchomości zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ma
obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady. Zgodnie z zapisami uchwały Rady Gminy
warunek ten może być spełniony poprzez przedsiębiorcę odbierającego odpady, który dostarczy odpowiednią
ilość worków na segregowane frakcje odpadów
Właściciel nieruchomości ma więc możliwość wyboru samodzielnego zakupu określonych pojemników lub
skorzystania z dostarczonych worków.
W przypadku zakreślenia „tak” zostaną dostarczone worki na objętość odpadów wyliczoną w poz. 55-57, z
podziałem na worki na wyselekcjonowane odpady (wg wskaźników przyjętych przez Radę Gminy Lubrza).
Gmina przekaże operatorowi informacje o objętości odpadów powstających na nieruchomości, które zostaną
przeliczone na odpowiedni rodzaj i ilość worków.
W przypadku zakreślenia „nie” właściciel nieruchomości musi sam wyposażyć ją w odpowiednią ilość i
rodzaje pojemników.
G. poz. 59, 61-63 - należy wybrać i wpisać określoną stawkę opłaty uzależnioną od stopnia selektywnego
zbierania odpadów zgodnie z uchwałą Rady Gminy Lubrza.
G. poz. 64-66 – należy wyliczyć odpowiednią stawkę opłaty miesięcznej
G. poz. 60,67 – wyliczoną opłatę należy wpłacać w sposób wskazany w odrębnej uchwale do 15- tego każdego
miesiąca za dany miesiąc.
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