
UCHWAŁA NR XXI/284/20 
RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 7 maja 2020 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 2020 r. poz. 713) oraz art. 6 n ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010, poz. 1579, oraz z 2020 r., poz. 150, poz. 284), uchwala się 
co następuje: 

§ 1. W Uchwale Rady Gminy Lubicz nr XVI/196/19 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli 
nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r., poz. 7048), zmianie ulega załącznik do uchwały, który  
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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Załącznik do Uchwały nr XXI/284/20 Rady Gminy Lubicz 

z dnia 7 maja 2020 r.  

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

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 

ODPADAMI KOMUNALNYMI 
Podstawa 

prawna: 

Art. 6 m Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z  2019 r. 

poz. 2010 ze zm.) oraz ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z 

późn.zm.) 

Składający: Właściciele nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Lubicz, a także współwłaściciele, 

użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub 

użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.(K1) 

Termin 

składania: 

Pierwsza deklaracja – 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,(H2) 

Nowa deklaracja – do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.(H2)

Miejsce 

składania: 
Urząd Gminy Lubicz, 

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 

87-162 Lubicz 

Data wpływu deklaracji: 

Organ 

właściwy do 

złożenia 

deklaracji: 

Wójt Gminy Lubicz, 

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 

87-162 Lubicz

A. OBOWIĄZEK  ZŁOŻENIA  DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji – NALEŻY ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWY KWADRAT I WYPEŁNIĆ.

 Pierwsza deklaracja

Data zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca: __ __-__ __-__ __ __ __
 (DD-MM-RR)

 Nowa deklaracja (zmiana danych)

Data zaistnienia zmiany: __ __-__ __-__ __ __ __
 (DD-MM-RR) 

Powód zmiany:………………………......................................................................................................... 
 (np.   zgon  osoby  zamieszkującej  na  nieruchomości, zmiana  miejsca  zamieszkania)(H3)

 Deklaracja korygująca(K3)  deklarację z dnia: __ __-__ __-__ __ __ __
  (DD-MM-RR)

B. PODMIOTY  ZOBOWIĄZANE  DO  ZŁOŻENIA  DEKLARACJI
Należy zaznaczyć właściwe pole.

 właściciel/współwłaściciel nieruchomości      zarządca nieruchomości

 użytkownik wieczysty  nieruchomości  inny podmiot władający nieruchomością

………………………………………… 

C. DANE   SKŁADAJĄCYCH DEKLARACJĘ (K2)

W przypadku więcej niż dwóch zobowiązanych np. kilku współwłaścicieli nieruchomości, do składanej deklaracji należy dołączyć

zestawienie danych o pozostałych współwłaścicielach nieruchomości zgodnie z załącznikiem nr 1 do deklaracji.

  C 1.1.  Dane identyfikacyjne (osoba fizyczna 
Nazwisko Imię PESEL 

     __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Numer telefonu * adres e-mail * 

  C 1.2. Adres zamieszkania 

Kraj Województwo Powiat 

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość Kod pocztowy Poczta 

      C 1.3. Adres korespondencyjny 
Należy wypełnić jeżeli dane do korespondencji są inne niż podane w części C 1.2 

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość Kod pocztowy Poczta 
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        C 2.1.  Dane identyfikacyjne (osoba fizyczna)  

Rubryki C.2.1 i C.2.2 należy wypełnić w przypadku, gdy nieruchomość stanowi własność dwóch współwłaścicieli  
Nazwisko 

 

 

 

Imię PESEL  
    __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Numer telefonu * 

 

 

 

adres e-mail * 

 C 2.2. Adres zamieszkania  
              Należy wypełnić w przypadku, gdy adres zamieszkania jest inny od podanego w rubryce C.1.2.  

Kraj 

 

 

 

Województwo Powiat 

Gmina 

 

 

 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość 

 

 

 

Kod pocztowy Poczta 

        C 2.3. Adres korespondencyjny 
          Należy wypełnić jeżeli dane do korespondencji są inne niż podane w części C 2.2. 

Gmina 

 

 

 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość 

 

 

 

Kod pocztowy Poczta 

 

 

Inni współwłaściciele wg załącznika nr 1 do deklaracji (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)(K2) 

         TAK                                                                            NIE 

 

        C 3.1.  Dane identyfikacyjne (pozostałe podmioty) 
 

Pełna nazwa 

 

 

 

NIP 

 

Numer telefonu * 

 

 

adres e-mail * 

 

        C 3.2. Adres siedziby 
 

Kraj 

 

 

 

Województwo Powiat 

Gmina 

 

 

 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość 

 

 

 

Kod pocztowy Poczta 

 

D.    ADRES   NIERUCHOMOŚCI,   NA   KTÓREJ   POWSTAJĄ   ODPADY   

W przypadku więcej niż jednej nieruchomości dla każdej z nich należy wypełnić odrębną deklarację. 

W sytuacji braku administracyjnego numeru porządkowego należy opisać położenie nieruchomości oraz podać nr w ewidencji gruntów. 

Miejscowość  

 

 

 

Kod  pocztowy Poczta 

Ulica  

 

 

Nr  domu Nr  lokalu 

Opis położenia nieruchomości * Nr nieruchomości w ewidencji gruntów * 

 

E.    OŚWIADCZENIE PODMIOTU SKŁADAJACEGO DEKLARACJĘ(H4)  

Deklaruję, że na terenie nieruchomości, wskazanej w części D niniejszej deklaracji, 

 

zamieszkuje: ……………….osób. 

                 (podać liczbę) 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji bioodpady 

stanowiące odpady komunalne będą (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 kompostowane w kompostowniku, znajdującym się na terenie przedmiotowej nieruchomości (dotyczy 

zabudowy jednorodzinnej),(H6) 

 gromadzone w pojemniku lub workach (odpady odbierane przez przedsiębiorcę świadczącego usługi w tym 

zakresie na terenie gminy) i/lub przekazywane do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,  

 nie dotyczy. 
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F.       UWAGI PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
 
 

 

 

G. OBLICZENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE  
       ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 

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

gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Lubicz.(H 7, K4)  

1. 

 

19,00 zł/osobę 

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wykazana w części E. 2 

 

 

 

Miesięczna kwota opłaty(H1, K5)  

(kwotę z pola nr 1 należy pomnożyć przez ilość osób wykazaną w  polu nr 2). 

3. 

 

 

zł/miesiąc 

Zwolnienie z części opłaty za kompostowanie bioodpadów w kompostowniku w wysokości 

1,00 zł /osobę za m-c 

(liczbę osób podanych w polu nr 2 należy pomnożyć przez 1,00 zł). 

4. 

 

 

zł/miesiąc 
Miesięczna kwota opłaty po uwzględnieniu zwolnienia z części opłaty za kompostowanie 

bioodpadów w przydomowym kompostowniku(H1, K5) 

(kwotę z pola nr 3 należy pomniejszyć o  wysokość zwolnienia  z pola nr 4). 

5. 

 

 

zł/miesiąc 
 

H.   POUCZENIE 
1. W przypadku nieuiszczenia w terminie określonym w części K pkt 5  należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub 

uiszczenia jej w niepełnej wysokości, 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  2019 r. poz.1438  ze zm,). 

2. Zgodnie z art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z  2019  r. poz. 2010 ze 
zm.), 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.  

Zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z  2019  r. poz. 2010 ze 
zm.),   w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

nastąpiła zmiana. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości należna jest za miesiąc, w którym nastąpiła 
zmiana. 

3. Zgodnie z art. 6m ust. 4 i ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 

2010 ze zm.) właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 2 ustawy. Przepisu powyższego nie stosuje się, 

jeżeli właściciel nieruchomości złoży nową deklarację zmniejszającą wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia. 

4. Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) w 
razie niezłożenia 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, a w przypadku ich braku – uzasadnione 
szacunki w tym przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających na 

nieruchomościach o podobnym charakterze. 

5. Zgodnie z art. 10 ust. 2b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) 
kto wbrew obowiązkowi nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podlega karze grzywny. 

6. Zgodnie z art. 10 ust. 2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) 
kto wbrew złożonej informacji, nie posiada kompostownika przydomowego lub nie kompostuje w nim bioodpadów stanowiących odpady 

komunalne podlega karze grzywny. 

7. W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wójt Gminy Lubicz zawiadamia właściciela 
nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych 

podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę         
w wysokości podanej w zawiadomieniu, które stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. 

I.    PODPISY   OSÓB   SKŁADAJĄCYCH   DEKLARACJĘ  

 

 

 

 

 

.................................................... 
(czytelny podpis) 

 

.....................................................                                             
                      (miejscowość / data)                                                                                                          

.................................................... 
(czytelny podpis) 
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J.    ADNOTACJE   URZĘDOWE 
 
 
 

K.     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 2019 r. poz. 2010 ze 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. 

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. Właściciel nieruchomości może złożyć korektę deklaracji służącą poprawieniu (skorygowaniu) danych zamieszczonych w pierwotnej deklaracji,       

jako podanych niezgodnie ze stanem faktycznym, błędnych, omyłkowych itp.  

4. Uchwała Rady Gminy Lubicz, określająca wysokość stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dostępna jest na stronie www.lubicz.pl 
oraz  w Urzędzie Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz. 

5. Miesięczną kwotę opłaty wykazaną w części G należy wpłacać bez uprzedniego wezwania 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. 

L.        KLAUZULA INFORMACYJNA RODO  

I. Zgodnie z rozporządzeniem 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), zwanym dalej RODO, przekazujemy kluczowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych: 

1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Lubicz, adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz.  

Z administratorem możesz się skontaktować: 
- tradycyjną pocztą pod adresem: Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz;  

- przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej dostępną na stronie: https://epuap.gov.pl; 

- poprzez e-mail: info@lubicz.pl; 

- telefonicznie: 56 621 21 00. 

2. Współadministratorem danych osobowych jest: 

- Urząd Gminy Lubicz, adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz; 

- Gmina Lubicz, adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz.  
Współadministratorzy stanowią aparat pomocniczy do wykonywania zadań własnych Wójta Gminy Lubicz oraz zadań zleconych, wynikających z przepisów 

prawa lub na podstawie zawartych umów i porozumień. Celem współadministrowania jest uczestniczenie przez współadministratorów w podejmowaniu decyzji    

o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz zastosowanie wspólnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych zabezpieczenia danych 

osobowych. Z treścią uzgodnień dotyczących zasad współadministrowania możesz zapoznać się w Sekretariacie Urzędu Gminy. 

3. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach  dotyczących przetwarzania danych osobowych przez 

administratora i współadministratorów oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.  Kontakt z Inspektorem może następować pod adresem email: 

iod@lubicz.pl. 

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu: 
- przyjęcia deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

- przyjęcia zapotrzebowania na usługi dodatkowe tj.: dodatkowy pojemnik o określonej pojemności, dodatkowe mycie pojemników, odbiór odpadów 

remontowych sprzed posesji;  

- prowadzenia ewidencji finansowo-księgowej w zakresie rozliczeń z właścicielami nieruchomości; 

- wydania decyzji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi (dotyczy osób, które nie złożą deklaracji lub w przypadku uzasadnionych 

wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji); 

- windykacji i egzekucji w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 
- weryfikacji prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; 

- kontroli w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;  

- komunikacji i rozwiązywania spraw związanych ze złożoną deklaracją o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz wykonanie 

zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e  RODO)                 

w związku z: 

- ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; 

- ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach;  
- ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego; 

- ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa;  

- ustawą z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; 

- ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; 

- przepisami dotyczącymi prowadzenia rachunkowości. 

6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Odmowa ich podania może skutkować naliczeniem wysokości opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w trybie decyzji administracyjnej. Podanie nr telefonu i / lub adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym ich podanie może ułatwić i przyspieszyć 

komunikację. 
7. W sytuacji uzasadnionych wątpliwości, co do danych zamieszonych w deklaracji lub niezłożenia deklaracji, dane osobowe przetwarzane w celach wskazanych 

w pkt. 4 możemy pozyskać na mocy przepisów prawa od innych osób lub podmiotów, w tym z centralnych rejestrów publicznych. 

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 4, a następnie przechowywane przez okres wynikający              

z przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (minimum 5 lat).  

9. Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące na rzecz administratora usługi serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych, kurierzy, 

operatorzy pocztowi, kancelarie prawne, banki. W razie takiej konieczności, dane osobowe mogą być przez nas udostępniane także podmiotom upoważnionym     

na podstawie przepisów prawa. 
10. Dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

11. Każdej osobie, której dane przetwarzamy przysługują następujące prawa: 

- prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania sprostowania danych;  

- prawo żądania usunięcia danych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;   

- prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych w RODO, z zastrzeżeniem, że wystąpienie z żądaniem ograniczenia 

przetwarzania danych nie wpływa na tok i wynik postępowania;  

- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, na zasadach określonych w RODO 

(sprzeciw powinien zawierać uzasadnienie). 
       Aby skorzystać z powyższych praw, należy się skontaktować bezpośrednio z nami lub naszym  Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe powyżej). 

12. Każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uzna, że przetwarzając        

jej dane osobowe naruszamy przepisy RODO. 

13. Decyzje wobec Państwa nie będą podejmowane w sposób wyłącznie zautomatyzowany, w tym Państwa dane nie będą poddawane profilowaniu.  
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 Załącznik nr 1 do Deklaracji o wysokości 

 opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

do Uchwały nr XXI/284/20 Rady Gminy Lubicz 
dnia 7 maja 2020 r.

DANE DO CZĘŚCI  „C”  DEKLARACJI  DOTYCZACE  WSPÓŁWŁAŚCICIELI 
SKŁADAJĄCYCH  DEKLARACJĘ,  WRAZ  Z  ICH  ADRESEM  ZAMIESZKANIA 

W przypadku więcej niż dwóch zobowiązanych np. kilku współwłaścicieli nieruchomości, do składanej deklaracji należy dołączyć 
zestawienie danych o pozostałych współwłaścicielach nieruchomości. 

1) Dane identyfikacyjne (osoba fizyczna)
Nazwisko Imię PESEL 

     __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Numer telefonu * adres e-mail * 

2) Adres zamieszkania
Kraj Województwo Powiat 

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość Kod pocztowy Poczta 

3) Adres do korespondencji – należy wypełnić jeżeli dane do korespondencji są inne niż podane w  części 2
Kraj Województwo Powiat 

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość Kod pocztowy Poczta 

4) Podpis współwłaściciela

.....................................................            
 (miejscowość / data)  

....................................................
(czytelny podpis) 

1) Dane identyfikacyjne (osoba fizyczna)
Nazwisko Imię PESEL 

     __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Numer telefonu * adres e-mail * 

2) Adres zamieszkania
Kraj Województwo Powiat 

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość Kod pocztowy Poczta 

3) Adres do korespondencji – należy wypełnić jeżeli dane do korespondencji są inne niż podane w części 2
Kraj Województwo Powiat 

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość Kod pocztowy Poczta 

4) Podpis współwłaściciela

.....................................................            
 (miejscowość / data)  

....................................................
(czytelny podpis) 

Symbolem * oznaczono pola nieobowiązkowe.
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Uzasadnienie

W związku z art. 6n i 6q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.), Rada Gminy uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego
obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ułatwienia składania
deklaracji, określa w drodze uchwały wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości osobiście oraz za pomocą środków komunikacji
elektronicznej.

Rada Gminy Lubicz zobowiązana jest określić w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego
wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która zawiera informacje
o terminach i miejscu składania deklaracji.

Zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych
ustaw z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. , poz. 1579), wprowadzono zmiany między innymi
w zakresie uzyskania informacji jaki jest powód zmiany deklaracji w części A: zgon osoby zamieszkującej
na nieruchomości, zmiana miejsca zamieszkania oraz użycie sformułowania „zwolnienie z części opłaty za
kompostowanie …” w części G. Zmiany ww. dokonano w związku z informacją przesłaną z Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o najczęściej popełnianych błędach przy tworzeniu aktów prawa
miejscowego.

W związku ze powyższymi zmianami konieczne było dostosowanie wzoru formularza deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Powyższe zmiany zostały uwzględnione w nowym wzorze deklaracji.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za celowe i zasadne.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Barcikowski 
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