
UCHWAŁA NR IX/119/19
RADY GMINY LUBICZ

z dnia 16 maja 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 6 r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454, poz. 1629 oraz z 2019 r., poz. 730), uchwala się co 
następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Gminy Lubicz nr IX/83/2015 z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie określenia wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli 
nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r., poz. 2008), załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie 
określone załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Barcikowski
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POLA  JASNE  WYPEŁNIA  WŁAŚCICIEL  NIERUCHOMOŚCI  -  KOMPUTEROWO  LUB  RĘCZNIE,  DUŻYMI,  DRUKOWANYMI  LITERAMI,  CZARNYM  LUB  NIEBIESKIM  KOLOREM.  

  Załącznik do Uchwały nr IX/119/19 Rady Gminy Lubicz  

  z dnia 16 maja 2019r.DEKLARACJA     

O    WYSOKOŚCI   OPŁATY   ZA   GOSPODAROWANIE  

ODPADAMI    KOMUNALNYMI 

Data wpływu  deklaracji 

 

  ___________ : ___________ : ______________ 

 

Podstawa prawna:   Art. 6 m Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

 (Dz. U. z  2018 r. poz. 1454 z późn. zm.). 
 

Składający:    Właściciel (1) 

A. ORGAN   WŁAŚCIWY  DO  ZŁOŻENIA  DEKLARACJI 

WÓJT    GMINY    LUBICZ 

B. MIEJSCE    SKŁADANIA    DEKLARACJI

(Nazwa i adres jednostki, do której należy złożyć wypełnioną deklarację). 

Urząd Gminy Lubicz, 87-162 Lubicz  Dolny ul. Toruńska 21 – biuro podawcze (pok. 9).  

C. CEL  ZŁOŻENIA  DEKLARACJI

Cel złożenia deklaracji (należy zaznaczyć właściwy kwadrat). 

 złożenie deklaracji  korekta deklaracji (data zmiany _____:_____:______)

D. PODMIOTY  ZOBOWIĄZANE  DO  ZŁOŻENIA  DEKLARACJI(1)

Właściwe zaznaczyć.  

 właściciel/współwłaściciel nieruchomości  zarządca nieruchomości

 użytkownik wieczysty  nieruchomości  inny podmiot władający

nieruchomością

E. DANE   SKŁADAJĄCYCH   DEKLARACJĘ
E1.  Osoby  fizyczne

Nazwisko Imię Imię ojca Imię matki 

Data urodzenia 

   _____:_____:______ 
PESEL 

     __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Nr telefonu 
adres e-mail * 

Nazwisko Imię Imię ojca Imię matki 

Data urodzenia 

   _____:_____:______ 
PESEL 

     __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Nr telefonu 
adres e-mail * 

Inni współwłaściciele wg załącznika nr 1 do deklaracji (należy zaznaczyć właściwy kwadrat). (2) 

 TAK  NIE

E2.  Pozostałe  podmioty 

Pełna nazwa KRS 

NIP REGON

Nr telefonu  
adres e-mail * 

Osoby upoważnione do reprezentowania 
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F.    ADRES   NIERUCHOMOŚCI,   NA   KTÓREJ   POWSTAJĄ   ODPADY(3) 
 

Miejscowość  

 

 

 

Kod  pocztowy Poczta 

Ulica  

 

 

 

Nr  domu Nr  lokalu 

 

G.      OŚWIADCZENIE   DOTYCZĄCE  WYSOKOŚCI OPŁAT 
 

 1. Oświadczam, że na terenie nieruchomości określonej w części F  deklaracji faktycznie  

 

    zamieszkuje .......................... osób. (podać ilość osób zamieszkujących). 

2.1. Oświadczam, że zobowiązuję się do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów  
    (zaznaczyć właściwy kwadrat). 

 

                      TAK                                                             NIE  

2.2. Na terenie nieruchomości określonej w części F deklaracji  znajduje się      

    przydomowy kompostownik.    (jeśli w poz.2.1 wybrano TAK, zaznaczyć właściwy kwadrat). 

 

                      TAK                                                             NIE 

E3.     ADRES    ZAMIESZKANIA  /  SIEDZIBY 
 

Kraj 

 

 

 

Województwo Powiat 

Gmina 

 

 

 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość 

 

 

 

Kod pocztowy Poczta 

 

E4.    ADRES   DO   KORESPONDENCJI (wypełnić jeżeli jest inny jak w części E3). 
 

Kraj 

 

 

 

Województwo Powiat 

Gmina 

 

 

 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość 

 

 

 

Kod pocztowy Poczta 
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H.      WYLICZENIE  MIESIĘCZNEJ  OPŁATY  ZA  GOSPODAROWANIE  ODPADAMI   

 

Stawka opłaty określona w uchwale Rady Gminy Lubicz w sprawie ustalenia stawki opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi na trenie gminy Lubicz.(4) (za każdą osobę do czterech we 

wspólnym gospodarstwie domowym). 

1. 

 
 zł/ osobę 

Stawka opłaty określona w uchwale Rady Gminy Lubicz w sprawie ustalenia stawki opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi na trenie gminy Lubicz.(4) (za piątą i szóstą osobę we 

wspólnym gospodarstwie domowym). 

2 

 

 

                                zł/ osobę 

Stawka opłaty określona w uchwale Rady Gminy Lubicz w sprawie ustalenia stawki opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi na trenie gminy Lubicz.(4) (za siódmą osobę i powyżej we 

wspólnym gospodarstwie domowym). 

3.                           
 

   zł/ osobę 

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wykazaną w części F. (do czterech osób we wspólnym 

gospodarstwie domowym).(3) 

4. 

 

 

 

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wykazaną w części F. (piąta i szósta osoba we 

wspólnym gospodarstwie domowym). (3) 

5. 

 

 

 

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wykazaną w części F. (siódma i powyżej we 

wspólnym gospodarstwie domowym). (3) 

6. 

 

Miesięczna kwota opłaty  
( kwotę z wiersza 1 należy pomnożyć przez ilość osób wykazaną w wierszu 4 ). 

7. 

 

 

zł/miesiąc 

Miesięczna kwota opłaty  

( kwotę z wiersza 2 należy pomnożyć przez ilość osób wykazaną w wierszu 5 ). 

8. 

 

 

zł/miesiąc 

Miesięczna kwota opłaty  

( kwotę z wiersza 3 należy pomnożyć przez ilość osób wykazaną w wierszu 6 ). 

9. 

 

zł/miesiąc 

Miesięczna kwota opłaty  

(suma kwot wykazanych w wierszach 7, 8 i 9 ).(5) 

10. 

 

 

zł/miesiąc 
 

I.    PODPISY   OSÓB   SKŁADAJĄCYCH   DEKLARACJĘ (6) 

 

 

                                                                                                  .………………………………... 
                                                                                                                  (czytelny  podpis) (2) 

.....................................................                                              .................................................. 
                      (miejscowość / data)                                                                                                                     (czytelny  podpis) (2) 

 

 
 

J.    ADNOTACJE   URZĘDOWE 
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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 2018 r. poz. 1314  z późn. zm.).

2. Zgodnie z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku

w gminach, właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do Wójta  Gminy  Lubicz 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 zobowiązany złożyć

nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana lub w przypadku zmiany miejsca

zamieszkania z innej gminy na gminę Lubicz, w miesiącu następnym, po którym nastąpiła zmiana.

3. Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy w razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi, albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w złożonej deklaracji, Wójt  Gminy

Lubicz określa w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę

dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody. Zadeklarowany sposób zbierania odpadów podlega

kontroli.

4. Na podstawie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

(rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z

przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)

informujemy, iż administratorem danych osobowych jest Gmina Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz. Celem

zbierania danych jest dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa w tym: ewidencja deklaracji,

ewidencja finansowo-księgowa w zakresie rozliczeń z właścicielami nieruchomości, prowadzenie postępowań

administracyjnych oraz windykacji i egzekucji w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

wykonywanie funkcji kontrolnych w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów ustawy z dnia 13 września

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz weryfikacja prowadzenia przez właścicieli

nieruchomości selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Każdy właściciel nieruchomości, który złożył deklarację

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do

ich poprawiania. Obowiązek podania danych wynika z art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o

utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych,

które jej dotyczą.

OBJAŚNIENIA 
1. Zgodnie z art. 2 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.

z 2018 r. poz. 1454 z późn.zm.) pod pojęciem właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli,

użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub

użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością np. na podstawie umowy najmu, dzierżawy,

użyczenia.

2. W przypadku nieruchomości posiadających więcej niż dwóch współwłaścicieli ich dane osobowe wraz z podpisem

należy zamieścić w załączniku nr 1 do deklaracji. Dane więcej niż jednego właściciela należy podać w przypadku,

gdy osoba ta zamieszkuje na terenie Polski i jej miejsce pobytu jest znane składającemu deklarację.

3. Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację. Dla nieruchomości składającej się z dwu i więcej

gospodarstw domowych w części H w wierszu 4 sumuje się ilości osób, które zamieszkują w każdym ze wspólnych

gospodarstw domowych liczących do czterech osób, w wierszu 5 piątą  i szóstą osobę, a w wierszu 6 – siódmą

i powyżej.

Wspólne gospodarstwo domowe tworzą osoby zamieszkujące wspólnie lokal mieszkalny i wspólnie utrzymujące

się.

4. Uchwała Rady Gminy Lubicz, określająca wysokość stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

dostępna jest na stronie www.lubicz.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162

Lubicz.

W przypadku wyboru metody selektywnego zbierania odpadów należy wybrać stawkę podstawową, natomiast

w przypadku zadeklarowania nieselektywnego zbierania odpadów komunalnych należy wybrać stawkę

podwyższoną, właściwą dla ilości osób zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym.

Ilość osób w gospodarstwie 

domowym 

Przy segregacji 

[zł/osobę/miesiąc] 

Przy braku segregacji 

[zł/osobę/miesiąc] 

za każdą osobę do 4 12 16,80 

za 5 i 6 osobę 6 8,40 

za 7 i każdą następną 3 4,20 

5. Miesięczną kwotę opłaty wykazaną w części H w wierszu 10 należy wpłacać na rachunek bankowy Urzędu Gminy

w Lubiczu w Banku Spółdzielczym w Grębocinie, na indywidualnie przydzielone subkonto, w terminach do

ostatniego dnia każdego miesiąca, począwszy od pierwszego miesiąca zasiedlenia nieruchomości lub w przypadku

mieszkańców przeprowadzających się z terenu innej gminy do gminy Lubicz od następnego miesiąca, po którym

nastąpiła przeprowadzka.

6. Symbolem * oznaczono pola nieobowiązkowe.
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ZAŁĄCZNIK  

DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 

ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 

 

 

 

 

 

 

* Pola nie obowiązkowe 

DANE DO CZĘŚCI  „E”  DEKLARACJI  DOTYCZACE  WSPÓŁWŁAŚCICIELI (1) (2) 
SKŁADAJĄCYCH  DEKLARACJĘ,  WRAZ  Z  ICH  ADRESEM  ZAMIESZKANIA 

       Osoby  fizyczne: 
Nazwisko 

 

 

 

Imię Imię ojca Imię matki 

Data urodzenia 

                        _____:_____:______ 
 

PESEL  
              __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

Województwo: Powiat: Gmina: Miejscowość: 

Ulica  Nr domu: Nr lokalu: Nr telefonu  

Adres e-mail * 

 
Nazwisko 

 

 

 

Imię Imię ojca Imię matki 

Data urodzenia 

                        _____:_____:______ 
 

PESEL  
              __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

Województwo: Powiat: Gmina: Miejscowość: 

Ulica: Nr domu: Nr lokalu: Nr telefonu  

Adres e-mail * 

 
Nazwisko 

 

 

 

Imię Imię ojca Imię matki 

Data urodzenia 

                        _____:_____:______ 
 

PESEL  
              __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

Województwo: Powiat: Gmina: Miejscowość: 

Ulica: Nr domu: Nr lokalu: Nr telefonu  

Adres e-mail * 

 
Nazwisko 

 

 

 

Imię Imię ojca Imię matki 

Data urodzenia 

                        _____:_____:______ 
 

PESEL  
              __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

Województwo: Powiat: Gmina: Miejscowość: 

Ulica: Nr domu: Nr lokalu: Nr telefonu  

Adres e-mail * 

 

Podpisy współwłaścicieli: 

 

1) …………………………………………….         3)…………………………………………. 

 

2) …………………………………………….         4)………………………………………….. 
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Uzasadnienie

Art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obliguje
Radę gminy do określenia, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podjęcie zmieniającej uchwały w sprawie
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz trybu ich składania
za pomocą środków komunikacji elektronicznej wynika z zmiany art. 6n w ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, która
weszła w życie 4 maja 2019 r. Zgodnie z treścią tego artykułu wzór deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, z uwzględnieniem
art. 6m ust. 1a i 1b, obejmuje objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia, informacje wskazane
w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) oraz pouczenie, że deklaracja
stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego; uchwała zawiera także informację o terminach
i miejscu składania deklaracji.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Barcikowski 
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