
               

 

 

 

 

UCHWAŁA NR XXXIV/149/12 

RADY GMINY LĄDEK 

z dnia 28 grudnia 2012 r. 

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 

r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 n ustawy                        

z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012, poz. 391)                     

Rada Gminy Lądek uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Ustala się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwanej 

dalej „deklaracją” składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych  położonych na terenie 

gminy Lądek, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2.  Deklarację, o której mowa w § 1 właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są złożyć      

w Urzędzie  Gminy  Lądek  w terminie: 

 1) do 15 marca 2013 r. – dla pierwszej deklaracji; 

2) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca; 

3) 14 dni od dnia zmiany danych, zawartych w złożonej deklaracji, będących podstawą ustalenia    

wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lądek. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Lądek 

/-/ Waldemar Błaszczak 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

      

 
   Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIV/149/12 

                                                                                                                                              Rady Gminy Lądek  

                                                                                                                                                    z dnia 28 grudnia 2012r. 
 

 

POLA JASNE NALEŻY WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

 

 

 

DEKLARACJA  

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 
 

 

 

 

Podstawa prawna:   Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst  jednolity Dz. U. 

                                    z 2012 r., poz. 391). 

 

Składający:              Właściciel  nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu art. 2 ust.1 pkt 4 ustawy o 

                                   utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
1) 

           
 

 

Miejsce składania:  Urząd Gminy Lądek, ul. Rynek 26, 62-406 Lądek 

 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji2) : 

     □    deklaracja                □    zmiana danych zawartych w deklaracji (data zaistnienia zmian: _____-_____-__________) 

                                                                                                                                                                                          (dzień-miesiąc-rok) 
                                                                                                                                                  
 

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ - w przypadku współwłasności wypełniają współwłaściciele 
 

 

Składający2):  

       □    osoba fizyczna            □    osoba prawna            □    jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 

1. Nazwisko i imię / Pełna nazwa  

 

 

1. PESEL (osoby fizyczne) / NIP (nie dotyczy osób fizycznych) 

 

 

2. Nazwisko i imię / Pełna nazwa  2. PESEL (osoby fizyczne) / NIP (nie dotyczy osób fizycznych) 
 

 

 

 

3. Nazwisko i imię / Pełna nazwa  

 

3. PESEL (osoby fizyczne) / NIP (nie dotyczy osób fizycznych) 
 

 

 

 

Tytuł prawny do nieruchomości2):  

□ właściciel, □ współwłaściciel, □ użytkownik wieczysty, □ jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub 

użytkowaniu,  □ inny podmiot (np. zarządca) …………………….. 
 

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
 

Gmina        
 

 

 

Miejscowość/Ulica Nr domu 

 

Nr lokalu 

 

 

Poczta 

                    

Kod pocztowy:         

                            

Nr telefonu3) : 

Nr telefonu kom3).: 

Adres e-mail3) : 

D. ADRES  DO KORESPONDENCJI – jeżeli jest inny, niż adres nieruchomości w części C. 
 

Kraj 

                 
Gmina 

 
Ulica Nr domu Nr lokalu 



Miejscowość 

 

 

Kod pocztowy 

 

Nr telefonu3): 

Nr telefonu kom3).: 

Adres e-mail3): 
 

E. DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI  
 

 

1. Oświadczam, że   na terenie nieruchomości wskazanej w części C 

niniejszej deklaracji zamieszkuje: 

 

 

 

 

------------------------------------------------ 

(należy podać liczbę mieszkańców  
zamieszkujących nieruchomość 4) 

 

 
Imię i nazwisko osób 

zamieszkujących na  

terenie nieruchomości  

wskazanej w części C 

(w przypadku większej 

liczby mieszkańców, dane 

należy zamieścić  

w odrębnym załączniku). 

Pole nie dotyczy 

budynków 

wielomieszkaniowych. 

 

 

1) …………………………………………………………………………..…, 

2) …………………………………………………………………………..…, 

3) …………………………………………………………………………..…, 

4) …………………………………………………………………………..…, 

5) …………………………………………………………………………..…, 

6) …………………………………………………………………………..…, 

7) …………………………………………………………………………..…, 

8) …………………………………………………………………………..…, 

9) …………………………………………………………………………..…, 

10) …………………………………………………………………………..…, 

 

Oświadczam, że2): 

                                                                                                                        

2. odpady powstające na nieruchomości będą zbierane w sposób5) selektywny: 

   □ TAK                                          □ NIE 

 

3. na terenie nieruchomości znajduje się kompostownik, w którym gromadzone są 

odpady ulegające biodegradacji, a powstały kompost wykorzystywany jest na 

własne potrzeby 

    □ TAK                                           □ NIE 

 

F. WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY (obliczona jako iloczyn zdeklarowanych osób i stawki za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi) 

 

Liczba osób 

zamieszkujących 

nieruchomość 

wskazana w punkcie E 

Stawka miesięczna 6) 

Opłata w zł miesięcznie 

kolumna 1 x kolumna 2 

 (liczba osób x stawka) 

 

1. 2. 3. 

 

……………….. 

 

 

………………………………………….. 

 

………………………………………. zł 

 

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS/Y SKŁADAJĄCEGO(YCH) DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 

SKŁADAJĄCEGO(YCH) DEKLARACJĘ 
 

 

Oświadczam, że znany mi jest przepis art. 56  Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności karnej za podanie danych 

niezgodnych ze stanem faktycznym. 
 

 

       ………………………………………                                                                                                                …………………..……………….. 
                        (miejscowość i data)                                                                                                                                            (czytelny podpis)                                         
 
 

H. ADNOTACJE ORGANU 

 

 

 

 

 

 



 
              ……………………………                                                                                                                ………………………………………… 

                               (data)                                                                                                                                       (podpis przyjmującego deklarację) 

 

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

2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Lądek deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

w terminie do dnia  15 marca 2013r.  oraz  w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.  
3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub  określonej  

w  deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy 

Lądek 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. 

4.  W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych  

w deklaracji, Wójt Gminy Lądek określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę ilość osób   
zamieszkujących daną nieruchomość, 

5.  W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uiścił ją w wysokości niższej od 

należnej, Wójt Gminy Lądek określa, w drodze decyzji, wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

6.  Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się co miesiąc z dołu bez wezwania do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego  

obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy. Pierwszą opłatę obejmującą  okres od dnia 1 lipca 2013r. do 31 lipca 2013r. uiszcza się w terminie do dnia 15  

sierpnia 2013 r.   

 

Objaśnienia: 

1) Zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012, poz. 391) przez 
właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników  wieczystych  oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości  

w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty  władające nieruchomością. W zabudowie wielorodzinnej deklarację składa zarządca lub inny podmiot  

władający nieruchomością. 
2) Zaznaczyć  właściwy kwadrat. 

3) Podanie danych  dobrowolne,  w celu umożliwienia kontaktu. 

4) Mieszkańcem na gruncie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest osoba fizyczna mająca na terenie gminy miejsce zamieszkania  
w rozumieniu przyjętym  w art. 2d rozporządzenia WE nr 763/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań (Dz. Urz. 

UE L z 2008 r., poz. 218, s. 14),  zgodnie z którym jest to miejsce, w którym  osoba zazwyczaj spędza czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od 

czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem medycznym lub 
pielgrzymkami religijnymi.  

5) Sposób zbierania odpadów na nieruchomości będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku stwierdzenia nie wywiązywania się z obowiązku 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych, Wójt Gminy Lądek w drodze decyzji naliczy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosując 

stawkę wyższą, zgodnie z  uchwałą Rady Gminy Lądek. 

6) Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  reguluje odrębna Uchwała Rady Gminy Lądek. 

     W przypadku, kiedy odpady zbierane są w sposób selektywny, do wyliczeń przyjmuje się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami  

     komunalnymi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE 

do uchwały nr XXXIV/149/12 

Rady Gminy Lądek 

z dnia 28 grudnia 2012 r. 

 

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 

 

 

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku   

w gminach, rada gminy zobowiązana jest określić w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego 

wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

Deklaracja jest składana przez właściciela nieruchomości, na terenie której wytwarzane są odpady 

komunalne. Wypełniając deklarację należy podać dane identyfikacyjne właściciela, dokładny adres 

nieruchomości oraz liczbę osób zamieszkujących nieruchomość, wymieniając z imienia i nazwiska osoby 

zamieszkujące. Ponadto, właściciel dokonuje wyboru sposobu zbierania powstałych odpadów (odpady 

segregowane bądź zmieszane odpady komunalne).  

Po rozdysponowaniu deklaracji wśród mieszkańców gminy, właściciel nieruchomości jest 

obowiązany złożyć ją do Wójta Gminy Lądek w Urzędzie Gminy  Lądek w terminie 14 dni od dnia 

zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca , przy czym pierwszą deklarację 

właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć w terminie do 15 marca 2013 roku. 

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych 

powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową 

deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.  

Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.  

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo 

uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt określa, w drodze decyzji, 

wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki,  

w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze. 

 W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


