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POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, 
DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

1. Numer Identyfikacji Podatkowej właściciela – 
jeżeli go obowiązuje 

 

2. Nr dokumentu Załącznik nr 1 do Uchwały XV/50/2016 Zgromadzenia Związku 
Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 18 lipca 2016r.  

D-O DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE  ODPADAMI 
KOMUNALNYMI 
Podstawa:  Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250). 

Składający: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych będących właścicielami nieruchomości,  
a także współwłaścicieli, użytkowników  wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie  
lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością. 

Termin składania: Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub 14 dni od dnia, w 
którym nastąpiły zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty. 

Miejsce składania: Biuro Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej lub Urząd Gminy właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości. 

A. PODMIOT DO KTÓREGO SKŁADANA JEST DEKLARACJA 
 

3. Zarząd Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej ul. Lubelska 68, 21-100 Lubartów 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 4. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

  1. pierwsza deklaracja 

  2. korekta pierwszej deklaracji 

  3. nowa deklaracja po zmianie danych 

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 5. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

    1. właściciel nieruchomości 

  2. współwłaściciel nieruchomości 

  3. najemca, dzierżawca 

  4. użytkownik 
       5. zarząd / zarządca nieruchomości wspólnej 
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  6. inny podmiot władający nieruchomością 

D. DANE NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

D.1. ADRES NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA 2 

6. Kraj 

 
7. Województwo 

 
8. Powiat 

 
9. Gmina 

 
10. Ulica 

 
11. Nr domu / lokalu 

 
12. Miejscowość 

 
13. Kod pocztowy 

 
14. Poczta 

 

D.2. ADRES DO KORESPONDENCJI – JEŚLI JEST INNY, NIŻ WSKAZANY W D.1.
 

15. Kraj 

 
16. Województwo 

 
17. Powiat 

 
18. Gmina 

 
19. Ulica 

 
20. Nr domu / lokalu 

 
21. Miejscowość 

 
22. Kod pocztowy 

 
23. Poczta 

 

E. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

E.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 
 * dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi;  ** dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących osobami fizycznymi 

24. Rodzaj właściciela nieruchomości: 

  1. osoba fizyczna 

  2. osoba prawna 
  3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 

25. Nazwa pełna 
**

 / Nazwisko i imię * 

 

26. Nazwa skrócona 
**

 / Drugie imię*  

 

27. Identyfikator REGON 
**

 

 

28. Numer PESEL*  

 

29. Data urodzenia ( dzień – miesiąc – rok)* 
 
 

30. Imiona rodziców* 

31. Numer telefonu  
 
 

32. Adres e-mail  
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33. Nazwisko i imię   (dotyczy współmałżonka) 

 
34. Imiona rodziców  

 
35. PESEL  

 
36. Nr telefonu 

 
37. Adres e-mail 

 
38. Osoby upoważnione do reprezntowania

3
: 

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

 
 
podstawa umocowania ………………………………………… 
 
podstawa umocowania ………………………………………… 
 

F. OŚWIADCZENIE O SPOSOBIE ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 
 39. Oświadczam, iż odpady komunalne z nieruchomości wskazanej w sekcji D.1. zbierane będą w sposób: 

  1. selektywny 

  2. nieselektywny 

G. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE OPŁAT 
  

40. Oświadczam, że na terenie nieruchomości zamieszkałej, określonej w części E deklaracji zamieszkuje ……………. osób 
 
41. Oświadczam, że na terenie nieruchomości zamieszkałej, określonej w części E deklaracji znajduje się ……………. lokali mieszkalnych, w których 
 
zamieszkuje do 5 osób włącznie (podać ilość lokali)  a łącznie  w  tych lokalach zamieszkuje ……………. osób 
 
42. Oświadczam, że na terenie nieruchomości zamieszkałej, określonej w części E deklaracji znajduje się ……………. lokali mieszkalnych, w których 
 
zamieszkuje 6 i więcej osób (podać ilość lokali)  a łącznie w  tych lokalach zamieszkuje ……………. osób  
 
43. Oświadczam, że na terenie nieruchomości znajduje się ……………. lokali mieszkalnych 
 

H. ŁĄCZNA KWOTA 
  

44. Kwota miesięcznej opłaty (oblicza i wpisuje właściciel lub zarządca): ……………………………zł …………gr 
 

J. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH, DODATKOWE INFORMACJE 
 45. Liczba i nazwy załączników, dodatkowe informacje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

K. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ / OSOBY 
REPREZENTUJĄCEJ 

 Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. 

46. Imię 

 
47. Nazwisko 

 
48. Miejscowość i data 

 
49. Czytelny podpis osoby wymienionej  w poz. 25 (lub 38) 
(z podaniem imienia i nazwiska; pieczątka osoby upoważnionej) 

 
 

50. Imię 

 
51. Nazwisko 

 
52. Miejscowość i data 

 
53. Czytelny podpis osoby wymienionej  w poz. 33 (lub 38) 
(z podaniem imienia i nazwiska; pieczątka osoby upoważnionej) 

 
 

 

 
POUCZENIE 

W przypadku niewpłacenia w określonych terminach kwoty opłaty z poz. 44 lub wpłacenia 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 (tekst jedn. Dz. U.  
z 2014 r. poz. 1619 ze zm.) 
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 lub 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych 
będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty. 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. W przypadku uchwalenia 
nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zarząd Związku zawiadomi 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 
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nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu. 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 dostępne dane lub uzasadnione szacunki 
 

K. ADNOTACJE ZARZĄDU ZWIĄZKU 
 55. Uwagi organu 

 
 
 
 
 
 
 

56. Data (dzień – miesiąc – rok) 57. Podpis przyjmującego formularz 

 
 
 
 

OBJAŚNIENIA 

1
  Pisemne oświadczenie osób uprawnionych do reprezentowania zarządcy nieruchomości lub spółdzielni mieszkaniowej zawierające wykaz obejmujący ilość budynków 

wielolokalowych usytuowanych na nieruchomości z podaniem numerów lokali wchodzących w skład poszczególnych budynków wielolokalowych oraz ilości osób 

zadeklarowanych w poszczególnych lokalach mieszkalnych ze wskazaniem numeru lokalu, 
2
  Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację. 

3
  Należy wskazać imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu oraz nr dowodu osobistego osoby upoważnionej oraz podstawę umocowania, tj. pełnomocnictwo,    

umowa spółki, KRS itp. 

 

 
 

INFORMACJE 
 
 

I. 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 2012 r.  poz.1015 z późn. zm.). 

II. Deklarację można złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej – odnośnik do deklaracji oraz instrukcja znajdują się pod adresem 
www.zwiazekgmin.lubartow.pl 

III. 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@zwiazekgmin.lubartow.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. 

IV. JEŻELI obowiązki wskazane w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mogą dotyczyć kilku podmiotów obowiązany 
do ich wykonywania jest podmiot lub podmioty faktycznie władające nieruchomością– właściciele nieruchomości mogą w drodze umowy zawartej w formie 
pisemnej wskazać podmiot obowiązanych do wykonania obowiązków wynikających z ustawy. 

V. Przez NIERUCHOMOŚĆ ZAMIESZKAŁĄ należy rozumieć nieruchomość, która faktycznie stanowi dla danej osoby miejsce jej pobytu (w sposób 
dostrzegalny dla innych osób ) i jest wykorzystywana w celu zaspokojenia jej potrzeb mieszkaniowych. Nieruchomości, w których przebywanie ma charakter 
jedynie przemijający, epizodyczny i w konsekwencji głównym celem przebywania w nich nie jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych, a np. rekreacja ( jak 
w przypadku obiektów budowalnych zlokalizowanych na działkach rekreacyjnych) nie są nieruchomościami zamieszkałymi 

VI. Jeżeli właściciel nieruchomości zadeklaruje SELEKTYWNE ZBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH, a podmiot odbierający odpady komunalne 
powiadomi Zarząd Związku o braku segregacji, to zostanie wydana decyzja określająca wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi według 
stawki przewidzianej dla odpadów komunalnych niesegregowanych – różnica pomiędzy zadeklarowaną i zapłaconą przez właściciela nieruchomości opłatą,  
a określoną przez organ stanowić będzie zaległość, którą trzeba będzie uregulować wraz z odsetkami. 

VII. W przypadku ZMIANY danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty w zmienionej wysokości opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się za 
miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. Jeżeli w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca opłatę za miesiąc, w 
którym nastąpiła zmiana uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, 
po którym nastąpiła zmiana. 

VIII. JEŻELI deklarację składa osoba reprezentująca właściciela nieruchomości do deklaracji należy dołączyć PEŁNOMOCNICTWO do podpisywania deklaracji. 
Pełnomocnik dołącza oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny lub doradca podatkowy może 
sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa. Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, 
wypisu lub kopii podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł. Do opłat zastosowanie mają przepisy ustawy o opłacie skarbowej, w tym dotyczące 
wyłączenia od opłaty i zwolnień. 


