
UCHWAŁA NR XXX/207/2013
RADY GMINY ŁYSOMICE

z dnia 25 marca 2013 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1586; z 2004 r. Nr 
102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 
181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974 Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, 
poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420,. Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, 
poz. 230, z 2011 r., Nr 21, poz. 113,  Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281 Nr 149, poz. 887, Dz. 
U. 2012 r. poz. 567) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 391, poz. 591; Dz. U. z 2013 r. poz. 21, poz. 228), uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Rady Gminy Łysomice Nr XXIX/199/2013 z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych, załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łysomice. 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Wojda
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Załącznik 1 do Uchwały Nr XXX/207 /2013 
Rady Gminy Łysomice 
z dnia 25 marca 2013 r. 

 

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

 

DEKLARACJA  

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
Data wpływu deklaracji 

 

                 ……… : ……….. : ………. 

 
 

Podstawa prawna:             Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

                                          (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.). 
 

Składający:                       Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych                      

                                          oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu,                       

                                          a także innych podmiotów władających nieruchomością. 

A. ORGAN WŁAŚCIWY, DO KTÓREGO SKŁADANA JEST DEKLARACJA 

WÓJT GMINY ŁYSOMICE 

B. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 

URZĄD GMINY ŁYSOMICE 

UL. WARSZAWSKA 8 

87-148 ŁYSOMICE 

C. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji:  (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

     □    pierwsza deklaracja 

 

     □    zmiana danych zawartych w deklaracji      (data zaistnienia zmian ……………………………..…) 

                                                                                                                            (dzień – miesiąc – rok) 

D. PODMIOT SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ 
 

Składający (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

      

       □  właściciel nieruchomości          □  współwłaściciel             □  użytkownik wieczysty   

 

       □ jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu 

 

       □  inny podmiot władający nieruchomością 

 

E. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  
E.1. OSOBA FIZYCZNA 

Nazwisko 

 

Imię/Imiona 

Numer PESEL 

 

Numer telefonu 

E.2. POZOSTAŁE PODMIOTY 

Pełna nazwa 

                                                                                          

 

Numer KRS 

NIP 

 

REGON Numer telefonu 

Osoby upoważnione do reprezentowania 

 

E.3. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY 

Kraj 

 

Województwo Powiat 

Gmina 

 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość 

 

Kod pocztowy 

 

Poczta 
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E.4. ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnić jeżeli jest inny niż w części E.3.) 

Kraj 

 

Województwo Powiat 

Gmina 

 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość 

 

Kod pocztowy 

 

Poczta 

F. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
Miejscowość 

 

Kod pocztowy  Poczta 

Ulica 

 

Nr domu 

 

Nr lokalu 

G. LICZBA GOSPODARSTW DOMOWYCH NA NIERUCHOMOŚCI: 

  
 
w tym gospodarstw liczących 1 - 2 osób: ……………………………………………… 

 
 
w tym gospodarstw liczących od 3 do 5 osób: ………………………………………… 
 
 
w tym gospodarstw liczących 6  i więcej osób: ……………………………………… 

H. DEKLAROWANY SPOSÓB ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 

                                        □ selektywny
1
                                       □ nieselektywny (zmieszany) 

 
 

I. DEKLAROWANA OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
Gospodarstwa 

domowe
2
: 

Liczba 

gospodarst

w w danej 

grupie 

Stawka opłaty za 

gospodarowanie 

odpadami w 

sposób 

nieselektywny 

Stawka opłaty za 

gospodarowanie 

odpadami 

zbieranymi w 

sposób selektywny 

Opłata miesięczna 

iloczyn wartości z 

kolumn 2 i 3 lub 4 

(kolumna 2 x kolumna 
3 lub kolumna 4) 

Opłata kwartalna 

(kwotę kolumny 
5 należy 

pomnożyć przez 
3) 

1 2 3 4 5 6 

        1 - 2 osób  56,00 zł 28,00 zł   

3 do 5 osób  64,00 zł 32,00 zł   

     6 osób i więcej  72,00 zł 36,00 zł   

 

Czy nieruchomość wskazana w części F niniejszej deklaracji wyposażona jest 

w kompostownik?  

 

(w przypadku zaznaczenia pozycji „TAK”, proszę podać pojemność 

kompostownika) 

 

4. 

 

     □    TAK 

     □    NIE 

 

m
3
 ……………… 

 

J. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 
 

Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym. 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) wyrażam 

zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

 

 

 

              …………………………..                                                                     ….............................. 

                 miejscowość, data                                                                                   czytelny podpis 

 

J. ADNOTACJE URZĘDOWE 

 

 

 
 

 

                                                 
1
 Sposób i wymagania w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych określone są w Regulaminie utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Łysomice. 
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2 
Przez gospodarstwo domowe rozumie się zespół osób spokrewnionych lub nie spokrewnionych, mieszkających razem                   

i wspólnie utrzymujących się. Jeżeli, któraś z osób mieszkających utrzymuje się oddzielnie to osoba ta tworzy oddzielne 

jednoosobowe gospodarstwo domowe. 

 

Pouczenia: 

 
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 2005r., Nr 229, poz. 1945 z późn. zm.). 

 

2. Zgodnie z artykułem 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.             

z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.), właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do Wójta Gminy Łysomice 

deklarację o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 14 dni od dnia zamieszkania 

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 

do 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. 

 

3. Zgodnie z art. 6o ww. ustawy w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

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

określi 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. 

 

4. Opłatę wskazaną w części I należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Łysomice kwartalnie,             

w terminie do końca pierwszego miesiąca danego kwartału, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty. 

Termin uiszczenia pierwszej opłaty upływa w dniu 31 lipca 2013 r. 

 

5. Zgodnie z art. 6p ww. ustawy w razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi albo uiścił ją w wysokości niższej od należnej, Wójt Gminy Łysomice określi, w drodze 

decyzji, wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

6. Pierwszą deklarację należy złożyć do dnia 30 kwietnia 2013 r. 

 

7. Zadeklarowany sposób zbierania odpadów będzie podlegał kontroli. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego 

segregowania odpadów komunalnych, właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę jak za zbieranie odpadów 

zmieszanych. 

 

Objaśnienia: 

 
1. Formularz deklaracji przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. 

2. Przez właściciela nieruchomości rozumie się także, 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 2012 r., poz. 391 z późn. zm.): współwłaścicieli, użytkowników 

wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne 

podmioty władające nieruchomością. 

3. Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację. 

4. Pola jasne wypełniane są przez właściciela nieruchomości dużymi, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim 

kolorem. 

 

Załącznik Nr 1 do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

 

WYKAZ OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ
3
 

 

 

                            A. GOSPODARSTWO 1               B. GOSPODARSTWO 2               C. GOSPODARSTWO 3 

Imię i nazwisko 

osób 

zamieszkujących 

na terenie 

nieruchomości 

wskazanej w 

części F 

załącznika nr 1 

do uchwały: 

 

1. ……………………………... 

 

2. ……………………………... 

 

3. ……………………………... 

 

4. ……………………………... 

 

5. ……………………………... 

 
1. ………………………………. 

 

2. ………………………………. 

 

3. ………………………………. 

 

4. ………………………………. 

 

5. ……………………………….. 

 

1. ……………………….. 

 

2. ……………………….. 

 

3. ……………………….. 

 

4. ……………………….. 

 

5. ……………………….. 
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6. ……………………………... 

 

7. ……………………………... 

 

8. ……………………………... 

 

9. ……………………………... 

 

10. ……………………………. 

 

11. ……………………………. 

 

12. ……………………………. 

 

13. …………………………….. 

 

14. …………………………….. 

 

15. …………………………….. 

 

 

6. ………………………………. 

 

7. ………………………………. 

 

8. ………………………………. 

 

9. ………………………………. 

 

10. ……………………………… 

 

11. ………………………………. 

 

12. ………………………………. 

 

13. ………………………………. 

 

14. ……………………………….. 

 
15. ……………………………….. 

 

 

6. ……………………….. 

 

7. ……………………….. 

 

8. ……………………….. 

 

9. ……………………….. 

 

10. ……………………… 

 

11. ……………………… 

 

12. ……………………… 

 

13. ……………………… 

 

14. ……………………… 

 
15. ……………………… 

 

 
3 

Jeżeli na nieruchomości wskazanej w części F załącznika nr 1 do uchwały znajduje się więcej niż jedno gospodarstwo, 

proszę uzupełnić niniejszy załącznik uwzględniając podział na zamieszkujące je osoby. 
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