
UCHWAŁA NR XVIII/137/20 

RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM 

z dnia 30 stycznia 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jedn. Dz. U. z 2019 r.  poz. 506 ze zm.) oraz art. 6n ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XV/100/19 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie 

określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy i 

miasta Lwówek Śląski (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2019 r. poz. 6765) wprowadza się następujące zmiany: 

1) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 

2) załącznik nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały; 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lwówek Śląski.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązująca od 1 kwietnia 2020 r.  

  

  



Uzasadnienie do uchwały 

Niniejszy projekt uchwały przygotowano w związku z odrębnym projektem zmiany metody ustalenia opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski - celem dostosowania 

wzoru deklaracji i załączników do planowanych zmian.  

Zgodnie z treścią art. 6n ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.), uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego 

obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przedłożonym projekcie uchwały 

określono wzór deklaracji wraz z załącznikami, obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz 

pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Załącznik nr 1 i 2 niniejszej 

uchwały zmienia się w ten sposób, że nie zawiera zapisów dotyczących sposobu obliczenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości niezamieszkałych. Powodem tej zmiany jest 

wycofanie nieruchomości niezamieszkałych z gminnego systemu gospodarki odpadami.  

W świetle powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVIII/137/20                
                                                                                                                                 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 30 stycznia 2020 r. 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

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

Podstawa 
prawna: 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.). 

Składający: 
Właściciele nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski (właściciel nieruchomości w 
rozumieniu ww. ustawy). 

Miejsce 
składania: 

Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski, Aleja Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski. 

Termin 
składania: 
 
 

Pierwsza deklaracja w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub 
powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 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 - w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w 
którym nastąpiła zmiana. 

Termin 
płatności: 

W terminie do 15 dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy (z góry). 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji - zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez wstawienie znaku „X” 

   PIERWSZA DEKLARACJA (data powstania obowiązku opłaty: miesiąc - rok) ………………………………………………………………………………………. 

   ZMIANA/KOREKTA DANYCH W DEKLARACJI (data powstania obowiązku opłaty: miesiąc - rok) ……………………………………………………….. 

   WYGASZENIE DEKLARACJI (data wygaśnięcia obowiązku opłaty: miesiąc - rok)…………………………………………………………………………………. 

Przyczyna zmiany danych / korekty deklaracji : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

  

B. DANE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI/SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  
(zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez wstawienie znaku „X”) 

 
OSOBA FIZYCZNA  

-PESEL 

            
 

INNA - NIP 
 

          

IMIĘ I NAZWISKO (dotyczy osób fizycznych) / NAZWA PEŁNA (dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej) 

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 1) 

MIEJSCOWOŚĆ  ULICA NR DOMU NR LOKALU 

Dodatkowe dane 
kontaktowe 

Adres e-mail  Telefon  Numer ewidencyjny 
nieruchomości w rejestrze 

gruntów  

Nr ewidencyjny * 

*dotyczy nieruchomości, które nie posiadają numeru porządkowego 

D. ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA (wypełnić jeżeli jest inny niż adres nieruchomości) 

KRAJ 
 

WOJEWÓDZTWO 
 

POWIAT 
 

GMINA 
 

ULICA 
 

NR DOMU 
 

NR LOKALU 

MIEJSCOWOŚĆ 
 

KOD POCZTOWY 
 

POCZTA 
 



E. ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnić jeżeli jest inny niż adres zamieszkania) 

KRAJ 
 

WOJEWÓDZTWO 
 

POWIAT 
 

GMINA 
 

ULICA 
 

NR DOMU 
 

NR LOKALU 

MIEJSCOWOŚĆ 

 

KOD POCZTOWY 

 

POCZTA 

 

F. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 2)  
 

Lp. 

Rodzaj wybranej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi 

(zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez wstawienie znaku „X”) 

Stawka  
opłaty  

(zł/m-c) 
1 

Liczba osób/ 
gospodarstw 
domowych 

2 

Opłata  
(zł/m-c) 

(1 x 2) 

 1. Osoby zamieszkujące nieruchomość na terenie miejskim …………. ………. ……….  

 2. Osoby zamieszkujące nieruchomość na terenie wiejskim …………. ………. ……….  

 3. Gospodarstwo domowe na terenie miejskim 
…………. ………. ……….  

 4. Gospodarstwo domowe na terenie wiejskim 
…………. ………. ……….  

 5. Wysokość opłaty (suma kwot z wierszy od 1 do 4) X X ……….  

 6. 
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C deklaracji jest prowadzony 
przydomowy kompostownik. W przypadku prowadzenia kompostownika należy zaznaczyć kwadrat poprzez 

wstawienie znaku „X” i wpisanie kwoty zwolnienia w kolumnie „Kwota zwolnienia” 

Kwota 
zwolnienia 

(zł/m-c) 

………. 

 
7. 

Deklarowana miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi: 
(od sumy kwot z wiersza 5 odjąć kwotę z wiersza 6) 

Słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………… ………. 

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C wytworzone odpady komunalne będą 
zbierane i odbierane z sposób selektywny, zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na 
terenie gminy i miasta Lwówek Śląski. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(miejscowość i data) 

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

H. INFORMACJE O ZAŁĄCZNIKACH (zaznaczyć kwadrat poprzez wstawienie znaku „X”) 

Do deklaracji załączam załączniki w ilości sztuk ………………… 

 Oświadczenie na potrzeby sporządzenia deklaracji za nieruchomość wielolokalową 
 Oświadczenie o prowadzeniu przydomowego kompostownika   

 Inne 

I. INFORMACJE DODATKOWE  

Łączna liczba osób 
zamieszkujących 

nieruchomość (dane do 
celów sprawozdawczych) 

Posiadane pojemniki/worki na odpady komunalne 
(w przypadku gromadzenia odpadów komunalnych w workach należy wstawić znak „x” w odpowiednim polu) 

 

BIO Zmieszane 
Metale  

i tworzywa sztuczne 
Szkło Papier 

worki litry sztuki worki litry sztuki worki litry sztuki worki litry sztuki worki 

             



J. ADNOTACJE ORGANU 

                                                                                                                                                       …………………………………………………….. 
(podpis osoby sporządzającej adnotacje) 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski, z siedzibą w Lwówku Śląskim (59-600) 

przy al. Wojska Polskiego 25 A, e-mail: sekretariat@lwowekslaski.pl, tel. 75 6477888. 
2. Kontakt: email iod@lwowekslaski.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. 
3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych: dane będą przetwarzane w celu realizacji zadań Gminy i Miasta Lwówek Śląski w zakresie 

gospodarki odpadami komunalnymi, w tym: odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ustalenia wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na podstawie przepisów: 
- art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 
- ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; 
- ustawy Ordynacja podatkowa; 
- ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

4. Odbiorcy danych: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, usługodawcy wykonujący zadania na zlecenie Administratora 
w ramach świadczonych usług serwisu i utrzymania systemów i programów informatycznych. 

5. Okres przechowywania danych: okres wynikający z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 
zakładowych oraz inne okresy wynikające z podpisanych umów. 

6. Prawa podmiotów danych: przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania danych 
(uzupełnienia niekompletnych danych); prawo do ograniczenia przetwarzania danych. 

7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: przysługuje prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych do  organu 
nadzorczego, którym jest  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie danych osobowych wynika z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

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 (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 ze zm.). 
2. 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 nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 

3. Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 
okres wsteczny, z wyjątkiem przypadku związanego ze śmiercią mieszkańca nieruchomości w terminie do 6 miesięcy od dnia tego 
zdarzenia. 

4. W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski 
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 nowej 
deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu. 

5. W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co 
do danych zawartych w deklaracji, Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie 
odpadami, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku - uzasadnione 
szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających 
na nieruchomościach o podobnym charakterze. 

6. Indywidualny numer konta bankowego, na które uiszczana będzie opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel 
nieruchomości uzyska po zweryfikowaniu przez Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski złożonej deklaracji (w przypadku pierwszej 
deklaracji). 

7. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać miesięcznie bez wezwania do 15-dnia każdego miesiąca, którego 
obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy (z góry).  

8. Od niewpłaconej w terminie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobiera się odsetki za zwłokę począwszy od dnia 
następnego po upływie terminu płatności, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niewpłacone w terminie zobowiązanie pieniężne 
podlega egzekucji wraz z kosztami upomnienia. 



9. Sposób gromadzenia odpadów komunalnych będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązywania się z deklarowanego 
prowadzenia w sposób selektywny zbierania odpadów komunalnych Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski w drodze decyzji określi 
wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg stawki dla odpadów niesegregowanych określonej Uchwałą Rady 
Miejskiej w Lwówku Śląskim. 

Objaśnienia: 

1) Właściciel dla każdej nieruchomości składa odrębną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
2) Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokość zwolnienia za prowadzenie przydomowego kompostownika reguluje 

odrębna Uchwała Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim w sprawie wyboru metody ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. 

 

Instrukcja wypełniania deklaracji 
Wypełnić części: A, B, C, D i E informacyjne oraz adresowe nieruchomości, której deklaracja dotyczy. 
 W części F wpisać deklarowaną miesięczną wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obliczoną na podstawie iloczynu 
liczby osób/gospodarstw domowych oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  
W przypadku prowadzenia przydomowego kompostownika przez właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi należy wpisać w wierszu nr 6 kwotę zwolnienia od wybranej stawki opłaty. W wierszu nr 7 wpisać obliczoną wysokość 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W części I należy wpisać łączną liczbę osób zamieszkujących nieruchomość.  

Właściciel zarządzający nieruchomością wielolokalową załącza do deklaracji „Oświadczenie na potrzeby sporządzenia deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi za nieruchomość wielolokalową”. 

 

Wypełnioną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy podpisać w części G i złożyć wraz z 
załącznikami w Urzędzie Gminy i Miasta Lwówek Śląski, Aleja Wojska Polskiego 25A.  

Instrukcja wypełniania deklaracji zawiera informacje podstawowe. W celu uzyskania szczegółowych informacji można zwrócić się do Urzędu 
Gminy i Miasta Lwówek Śląski: Referatu Gospodarki Odpadami, tel. 75 64 77 936. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVIII/137/20 

Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 30 stycznia 2020 r. 
 

WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 
 

OŚWIADCZENIE NA POTRZEBY SPORZĄDZENIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA 

GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA NIERUCHOMOŚĆ WIELOLOKALOWĄ 

DANE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI 
NAZWA PEŁNA/IMIĘ I NAZWISKO 

ADRES NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ SKŁADANE JEST OŚWIADCZENIE 

Miejscowość Ulica Nr 

domu 

NIP 

Wykaz lokali mieszkalnych 

Lp

. 
Nr lokalu 

Zamieszkiwanie lokali w nieruchomości 
(wpisać właściwą liczbę osób lub gospodarstw domowych dla każdego lokalu) 

Osoby 
(w przypadku lokali 

zamieszkiwanych od 1 – 2 

osób) 

Gospodarstwo domowe 
(w przypadku lokali zamieszkiwanych 

przez co najmniej 3 osoby) 

Liczba 

osób 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 Razem ……… ……… ……….. 

 

Objaśnienie: 

Przez gospodarstwo domowe należy rozumieć zespół osób spokrewnionych lub niespokrewnionych, 

mieszkających razem i wspólnie utrzymujących się. 

 

 

 

 

 

 

……………………………. ……………………………………………….    

data i miejsce wypełnienia podpis (pieczęć) składającego deklarację  

 


