
 

 

UCHWAŁA NR XIV/131/2016 

RADY GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI 

z dnia 8 czerwca 2016 r. 

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właściciela nieruchomości położonych na terenie Gminy Lidzbark Warmiński oraz 

warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

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

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ), art. 6n ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) Rada Gminy Lidzbark Warmiński 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 

2. Deklaracje składa się w siedzibie Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński ul. Krasickiego 1, 11-100 

Lidzbark Warmiński, drogą pocztową lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

3. Deklarację składa się w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 

mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości niezamieszkałej odpadów komunalnych. 

4. W przypadku zmiany danych zawartych w uprzednio złożonej deklaracji lub wydanej decyzji 

określającej wysokość opłaty – właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 

14 dni od dnia nastąpienia zmiany. 

5. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożone do dnia wejścia 

w życie niniejszej uchwały na drukach ustalonych przepisami dotychczas obowiązującymi zachowują ważność. 

§ 2. 1. Deklaracje, o których mowa w § 1 właściciele nieruchomości mogą złożyć za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej. 

2. Format elektroniczny deklaracji określa się w formacie danych XML (XSD). 

3. Układ informacji i powiązań pomiędzy nimi stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

4. Złożenie deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej następuje poprzez wypełnienie 

i przesłanie formularza za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Fakt dostarczenia deklaracji przesłanej 

w formie elektronicznej, zostanie potwierdzony automatycznie urzędowym poświadczeniem odbioru, 

przekazanym nadawcy drogą elektroniczną. 

5. Deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym 

w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262) 

weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym 

ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r., poz. 1114). 
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Olsztyn, dnia 12 lipca 2016 r.

Poz. 2884



§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVI/223/2012 Rady Gminy z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości położonych na terenie Gminy Lidzbark Warmiński (Dz. Urz. Woj. Warm. Maz. z 2013 r., 

poz.796) 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lidzbark Warmiński 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 Przewodniczący Rady Gminy 

Jan Znamierowski 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/131/2016 

Rady Gminy Lidzbark Warmiński 

z dnia 8 czerwca 2016 r. 

 

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 2016 r., poz. 250). 
 

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. 
 

Miejsce składania:            Urząd Gminy Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1 , 11-100 Lidzbark Warmiński. 
 

Organ właściwy                 

do złożenia deklaracji:      Wójt Gminy Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1 , 11-100 Lidzbark Warmiński. 
    

 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 

 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji:  (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

     □    pierwsza deklaracja 

     □    zmiana danych zawartych w deklaracji      ………………………………….……… 

                                                                                                                (dzień – miesiąc – rok) 

 
 

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  
*dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi **dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących osobami 

fizycznymi 
 

 

Składający: 

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

 

Nazwisko i imię* / pełna nazwa** 

 

 

 

Numer PESEL* 

 

Identyfikator REGON Numer NIP Symbol PKD 

 

C. ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY** 
 

Kraj 

 

Województwo Powiat 

Gmina 

 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość 

 

Kod pocztowy Poczta 
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D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
                          (wypełnić gdy jest inny niż w poz. C) 

 

Gmina 

 
Ulica Nr domu Nr lokalu 

Dzielnica 

 
Kod pocztowy Poczta 

 

E. WYLICZENIE OPŁATY DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 
 

 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji zamieszkuje:  ……….………., 
                                                                                                                                                                                                                    (liczba mieszkańców) 

oraz, że  odpady komunalne gromadzone są w sposób selektywny na papier, tworzywa sztuczne, szkło, metale, 

biodegradowalne oraz pozostałe odpady zmieszane. 

                                             TAK                                                               NIE 

                                                                            (właściwe zakreślić znakiem X) 

 

Wyliczenie miesięcznej opłaty: 
 

….………………….……….      X      ………………………………      =      ………………………….………… zł 
             (liczba mieszkańców)                                                     (stawka opłaty)                                         (iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)                                                       

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi ……..…………………..……. zł 

(słownie ……….……………………………………………………………………………………………..………...) 
 

F. ODPADY BIODEGRADOWALNE 
 

 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości odpady biodegradowalne 

są kompostowane we własnym zakresie i na własne potrzeby 
 

 

 

 

 

                         TAK                                      NIE 

 

G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ   
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

H. ADNOTACJE ORGANU Gminy 
 

 

 

 

 

 
 

 

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 (Dz. U. z 2016r., poz. 599 ze zmianami). 

 

2) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Lidzbark Warmiński deklarację o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca 

lub powstania  na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 

 

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 Lidzbark Warmiński 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. 
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4) Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Lidzbark Warmiński Nr XLI/332/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie terminu, 

częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłatę należy uiszczać  bez wezwania na 

rachunek 70 2030 0045 1110 0000 0205 0880  lub w kasie Urzędu Gminy. 

-za I kwartał do 31 marca danego roku, 

-za II kwartał do 30 czerwca danego roku, 

-za III kwartał do 30 września danego roku, 

-za IV kwartał do 31 grudnia danego roku 

 

 

Objaśnienia: 

 

1) Wypełniając deklarację należy pamiętać o prawidłowym wskazaniu identyfikatora, którym obecnie jest numer PESEL lub NIP. 

Numer PESEL wpisują do deklaracji osoby objęte rejestrem PESEL. 

 

2)  Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna Uchwała. 

 

3)  Wypełniając deklarację należy mieć na uwadze, że podmiot wynajmujący lub dzierżawiący lokal/pomieszczenia na     

     nieruchomości zamieszkałej powinien: 

 złożyć indywidualnie deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

 w przypadku wspólnego korzystania z pojemników na odpady z właścicielem nieruchomości zamieszkałej powinien poświadczyć 

ten fakt, kopią umowy na wspólne korzystanie z pojemników (umowa stanowi załącznik do deklaracji). 

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/131/2016 

Rady Gminy Lidzbark Warmiński 

z dnia 8 czerwca 2016 r. 

 

Układ informacji i powiązań między nimi w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami  

komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości w formacie danych XML (XSD) 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xs:schemaxmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

targetNamespace="http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/UMWWIM/OdpadyGmLW/" 

attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified" 

xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 

xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" 

xmlns:wyr="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/" 

xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" 

xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" 

xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" 

xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" 

xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/UMWWIM/OdpadyGmLW/" 

><xs:importnamespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 

schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd" 

/><xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" 

schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd" 

/><xs:import namespace="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/" 

schemaLocation="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/schemat.xsd" 

/><xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" 

schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd" /><xs:import 

namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" 

schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd" 

/><xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" 

schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd" /><xs:import 

namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" 

schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd" 

/><xs:simpleType 
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name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Skladajacy_type" 

><xs:restriction base="xsd:string" 

> </xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_OswiaczenieOdpad

y_type" ><xs:restriction base="str:TakNieTyp" 

> </xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_MiejscowoscPodpis

_type" ><xs:restriction base="xsd:string" 

> </xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_DataOswiadczenia_

type" ><xs:restriction base="xsd:date" 

> </xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_CzytelnyPodpis_ty

pe" ><xs:restriction base="xsd:string" 

> </xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Gmina_type" 

><xs:restriction base="adr:GminaTyp" 

> </xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Ulica_type" 

><xs:restriction base="adr:NazwaUlicyTyp" 

> </xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_NrDomu_type" 

><xs:restriction base="adr:LokalTyp" 

> </xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_NumerLokalu_type

" ><xs:restriction base="adr:LokalTyp" 

> </xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Dzielnica_type" 

><xs:restriction base="adr:InnyKontaktTyp" 

> </xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_KodPocztowy_type

" ><xs:restriction base="adr:KodPocztowyTyp" 

> </xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Poczta_type" 

><xs:restriction base="adr:PocztaTyp" 

> </xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_LiczbaMieszkanco

w_type" ><xs:restriction base="xsd:integer" 

> </xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Forma_type" 

><xs:restriction base="str:TakNieTyp" 

> </xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_StawkaOplaty_type

" ><xs:restriction base="xsd:int" 

> </xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Iloczyn_type" 

><xs:restriction base="xsd:int" 

> </xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_WysokoscOplaty_t

ype" ><xs:restriction base="xsd:string" 

> </xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Slownie_type" 

><xs:restriction base="xs:string" 

> </xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_OkolicznosciWybor

_type" ><xs:restriction base="xsd:string" 
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> </xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Data_type" 

><xs:restriction base="meta:Czas" 

> </xs:restriction></xs:simpleType><xs:complexType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_type" 

> <xs:sequence><xs:element name="Skladajacy" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Skladajacy_typ

e"  ></xs:element><xs:element name="OswiaczenieOdpady" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_OswiaczenieO

dpady_type"  ></xs:element><xs:element name="MiejscowoscPodpis" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_MiejscowoscP

odpis_type"  ></xs:element><xs:element name="DataOswiadczenia" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_DataOswiadcz

enia_type"  ></xs:element><xs:element name="CzytelnyPodpis" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_CzytelnyPodpi

s_type"  ></xs:element><xs:element name="Gmina" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Gmina_type"  

></xs:element><xs:element name="Ulica" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Ulica_type"  

></xs:element><xs:element name="NrDomu" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_NrDomu_type"  

></xs:element><xs:element name="NumerLokalu" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_NumerLokalu_

type"  ></xs:element><xs:element name="Dzielnica" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Dzielnica_type

"  ></xs:element><xs:element name="KodPocztowy" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_KodPocztowy_

type"  ></xs:element><xs:element name="Poczta" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Poczta_type"  

></xs:element><xs:element name="LiczbaMieszkancow" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_LiczbaMieszka

ncow_type"  ></xs:element><xs:element name="Forma" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Forma_type"  

></xs:element><xs:element name="StawkaOplaty" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_StawkaOplaty_

type"  ></xs:element><xs:element name="Iloczyn" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Iloczyn_type"  

></xs:element><xs:element name="WysokoscOplaty" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_WysokoscOpla

ty_type"  ></xs:element><xs:element name="Slownie" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Slownie_type"  

></xs:element><xs:element name="OkolicznosciWybor" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_OkolicznosciW

ybor_type"  ></xs:element><xs:element name="Data" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Data_type"  

></xs:element></xs:sequence></xs:complexType><xs:complexType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_type" 

> <xs:sequence><xs:element name="Wartosc" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_type"  

></xs:element></xs:sequence></xs:complexType><xs:complexType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_type" ><xs:sequence><xs:element name="OpisDokumentu" 

type="str:OpisDokumentuTyp" minOccurs="0" 

> </xs:element><xs:element name="TrescDokumentu" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_type" 

> </xs:element><xs:element ref="str:DaneDokumentu" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"  ></xs:element><xs:element ref="ds:Signature" 

minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" 
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> </xs:element></xs:sequence></xs:complexType><xs:complexType 

name="documentSchema_type" ><xs:sequence><xs:element name="Dokument" 
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