
 
UCHWAŁA NR       /2016 

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej 
z dnia         2016 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, warunków i trybu składania deklaracji za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej oraz wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte 
w deklaracji 
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15 w zw. z art. 40 ust. 1 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 poz. 1515) oraz art.  art. 6n oraz 6m ust. 1, 1a, 1b  
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 
poz. 250) uchwala się, co następuje: 

§ 1 
1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zgodnie 
z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 
2. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają 
odpady komunalne zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 
3. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości,  
na których zamieszkują mieszkańcy oraz które w części stanowią nieruchomości,  
na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne zgodnie z 
załącznikiem Nr 3. 
 

§ 2 
Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

1) kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości,  
2) kopia uchwały wspólnoty mieszkaniowej w sprawie wyboru zarządu wspólnoty  
w sytuacji, gdy deklaracje składa zarząd wspólnoty mieszkaniowej, o ile taka kopia nie została 
załączona do deklaracji składanych wcześniej przez wspólnotę; 
3) kopię dokumentu, którym powierzono lub ustanowiono zarząd nieruchomością 
wspólną w sytuacji, gdy deklaracja dotyczy nieruchomości zabudowanej budynkami 
wielolokalowymi i deklarację składa podmiot sprawujący zarząd nieruchomością wspólną na 
podstawie takiego dokumentu,  
4) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku gdy składającym deklarację jest 
spółdzielnia mieszkaniowa lub podmiot wpisany do tego rejestru 
5) pisemne oświadczenie składającego deklarację wskazujące zakres i przyczyny zmiany 
danych o ile są inne niż zmiana metody ustalenia opłaty, stawki opłaty i właściciel nie może 
przedstawić innego dokumentu mogącego potwierdzić przyczynę zmiany danych  
w deklaracji; 
6) dokument potwierdzający zmianę miejsca wykonywania działalności gospodarczej 
bądź charakteru tej działalności, jej likwidację lub jeżeli ma to wpływ na wysokość opłaty  



za gospodarowanie odpadami komunalnymi –w  odniesieniu do nieruchomości na której nie 
zamieszkują mieszkańcy, 

4. Deklarację o której mowa w § 1 ust. 1, 2 i 3 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.    Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy składać  
w Biurze Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej, przesyłać pocztą lub  
za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłając deklarację w postaci pliku PDF lub obrazu 
deklaracji na adres: zwiazekgmin@zwiazekgminlubartow.pl , w obu przypadkach załącznik musi 
być podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 
kwalifikowanego certyfikatu, bądź za pośrednictwem elektronicznej platformy usług 
administracji publicznej e-Puap podpisaną bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym. 

6.  Deklarację składa się: 
a) w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego  mieszkańca 

lub  powstania na danej nieruchomości niezamieszkałej odpadów komunalnych, 
b) w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia   

wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej  
w deklaracji ilości  odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości. W tym 
przypadku opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości 
uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 

 
 

§3 
Traci moc Uchwała nr ……….….. Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej  
z dnia ……….. r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 

§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 

 
 


