UCHWAŁA NR XXVII/200/13
Rady Gminy Dąbrowa
z dnia 21 marca 2013 r.
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości
położonych na obszarze Gminy Dąbrowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art. 6n ustawy z
dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr
236, poz. 2008, ze zm.), Rada Gminy Dąbrowa uchwala co następuje:

§1. Ustala się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych
na obszarze Gminy Dąbrowa:
1) będących osobą fizyczną, w brzmieniu określonym załącznikiem nr 1 do
niniejszej uchwały;
2) będących osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą
osobowości prawnej, w brzmieniu określonym załącznikiem nr 2 do niniejszej
uchwały.

§2.1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych obowiązani są złożyć do Wójta
Gminy Dąbrowa pierwszą deklarację, o której mowa w § 1 w terminie do 30 kwietnia
2013 roku.
2. Deklarację, o której mowa w § 1 właściciel nieruchomości zamieszkałej jest
obowiązany złożyć w Urzędzie Gminy Dąbrowa
pisemnie lub w formie
elektronicznej za pośrednictwem Platformy Elektronicznych Usług Administracji
Publicznej pod adresem: www.epuap.gov.pl.
3. Deklaracja określona w § 1 niniejszej uchwały przesyłana w formie elektronicznej
musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18
września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, ze zm.) lub
podpisem potwierdzonym profilem zaufanym w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.
U. Nr 64, poz. 565 ze zm.).
4. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, zobowiązani są
złożyć do Wójta Gminy Dąbrowa deklarację, o której mowa w § 1 w terminie 14 dni
od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania
odpadów komunalnych.
5. W przypadku zmiany danych, zawartych w złożonej deklaracji, właściciel
zobowiązany jest do złożenia nowej deklaracji w terminie 14 dni, od dnia nastąpienia
zmiany.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa.

§4. Uchyla się Uchwałę Nr XXIV/170/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 listopada
2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze
Gminy Dąbrowa.

§5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/200/13
Rady Gminy Dąbrowa
z dnia 21 marca 2013 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Pola jasne należy wypełnić czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie wielkimi, drukowanymi literami,
czarnym lub niebieskim kolorem.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3 września o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r.
Nr 236, poz. 2008, ze zm.)
Składający: Właściciele nieruchomości zamieszkałych znajdujących się w granicach administracyjnych
Gminy Dąbrowa, będący osobą fizyczną.
Termin składania: W terminie do 30 kwietnia 2013 r., a także w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności
mających wpływ na powstanie, bądź wygaśniecie obowiązku uiszczania opłaty lub zaistnienia zdarzeń
mających wpływ na wysokość opłaty.
Miejsce składania: Urząd Gminy Dąbrowa, 49-120 Dąbrowa, ul. ks. prof. J. Sztonyka 56

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Wójt Gminy Dąbrowa
ul. ks. prof. J. Sztonyka 56,
49-120 Dąbrowa

B. RODZAJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ - osoba fizyczna
C. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat, wpisać datę powstania
zmiany)
□ pierwsza deklaracja
□ zmiana danych zawartych w deklaracji ……………………………………..
(dzień – miesiąc – rok)
D. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
□ właściciel
□ współposiadacz samoistny
□ posiadacz zależny

(zaznaczyć właściwy kwadrat )
□ współwłaściciel
□ posiadacz samoistny
□ użytkownik wieczysty
□ współużytkownik wieczysty
□ współposiadacz zależny
□ inny

E. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
IMIĘ I NAZWISKO
IMIĘ OJCA

PESEL

E.1. ADRES ZAMIESZKANIA
KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

NR LOKALU

E.2. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY (nie wypełniać, jeżeli taki sam
jak adres zamieszkania)
MIEJSCOWOŚĆ
ULICA
NR DOMU
NR LOKALU
KOD POCZTOWY

POCZTA

F. SPOSÓB GROMADZENIA ODPADÓW NA NIERUCHOMOŚCI (zaznaczyć właściwy kwadrat ):
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E.2. odpady komunalne gromadzone są w

sposób:
□ selektywny 1)

□ nieselektywny 2)

G. USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPDAROWANIE ODPADAMI (wpisać odpowiednią
liczbę)
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E.2. niniejszej deklaracji zamieszkuje ……..
osób.
G.1. WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPDAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
(zaznaczyć właściwy kwadrat )
Dla gospodarstwa domowego
Dla gospodarstwa domowego
Rodzaj gospodarstwa
gromadzącego odpady komunalne
gromadzącego odpady komunalne
w sposób selektywny
w sposób nieselektywny
1-osobowe
□ 36,00 zł
□ 18,00 zł
od 2 do 4 osób

□ 26,00 zł

□ 52,00 zł

od 5 do 7 osób

□ 43,00 zł

□ 86,00 zł

8 – osobowe i większe

□ 72,00 zł

□ 144,00 zł

I. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
…………………………………………
(miejscowość i data)

…………………………………………
(podpis)

J. ADNOTACJE ORGANU

POUCZENIE: 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 2005 r. Nr 229, poz. 1954, ze zm.)
Objaśnienie:
A)Właściciel nieruchomości oraz inne podmioty wymienione w części C deklaracji są obowiązane złożyć 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.
B) 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 14 dni od dnia nastąpienia zmiany, Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej
wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym z nastąpiła zmiana.
1)

Selektywne gromadzenie odpadów – należy przez to rozumieć gromadzenie odpadów w oddzielnych, specjalnie do tego celu
przeznaczonych pojemnikach, workach z podziałem na następujące frakcje odpadów: makulatura + opakowania wielomateriałowe, szkło,
tworzywa sztuczne + metale, odpady ulegające biodegradacji, odpady niebezpieczne, odpady wielkogabarytowe oraz odpady
resztkowe (pozostałe odpady - zmieszane, które pozostają po wyselekcjonowaniu wcześniejszych rodzajów odpadu).
2)
Nieselektywne gromadzenie odpadów - należy przez to rozumieć gromadzenie odpadów, bez podziału na ich rodzaje oraz mieszanie
poszczególnych frakcji odpadów w pojemnikach i workach na odpady przeznaczonych jedynie dla danej frakcji odpadów.

INFORMACJE DODATKOWE – NIEOBOWIĄZKOWE (np. numer telefonu kontaktowego, adres e-mail,
adres do doręczeń)
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVII/200/13
Rady Gminy Dąbrowa
z dnia 21 marca 2013 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Pola jasne należy wypełnić czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie wielkimi, drukowanymi literami,
czarnym lub niebieskim kolorem.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3 września o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r.
Nr 236, poz. 2008, ze zm.)
Składający: Właściciele nieruchomości zamieszkałych znajdujących się w granicach administracyjnych
Gminy Dąbrowa, będący osobą prawną lub jednostką jednostka organizacyjną nie posiadająca osobowości
prawnej.
Termin składania: W terminie do 30 kwietnia 2013 r., a także w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności
mających wpływ na powstanie, bądź wygaśniecie obowiązku uiszczania opłaty lub zaistnienia zdarzeń
mających wpływ na wysokość opłaty.
Miejsce składania: Urząd Gminy Dąbrowa, 49-120 Dąbrowa, ul. ks. prof. J. Sztonyka 56

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Wójt Gminy Dąbrowa
ul. ks. prof. J. Sztonyka 56,
49-120 Dąbrowa

B. RODZAJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat )
□ osoba prawna
□ jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
C. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat, wpisać datę powstania
zmiany)
□ pierwsza deklaracja
□ zmiana danych zawartych w deklaracji ……………………………………..
(dzień – miesiąc – rok)
D. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
□ właściciel
□ współposiadacz samoistny
□ posiadacz zależny

(zaznaczyć właściwy kwadrat )
□ współwłaściciel
□ posiadacz samoistny
□ użytkownik wieczysty
□ współużytkownik wieczysty
□ współposiadacz zależny
□ inny

E. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
PEŁNA NAZWA

NIP

REGON

E.1. ADRES SIEDZIBY
KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

E.2. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY
MIEJSCOWOŚĆ
ULICA
NR DOMU
KOD POCZTOWY

NR LOKALU

NR LOKALU

POCZTA

F. SPOSÓB GROMADZENIA ODPADÓW NA NIERUCHOMOŚCI (zaznaczyć właściwy kwadrat ):
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części F odpady komunalne gromadzone są w sposób:

□ selektywny 1)

□ nieselektywny 2)

G. USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPDAROWANIE ODPADAMI (wpisać odpowiednią
liczbę)
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E.2. niniejszej deklaracji zamieszkuje ……..
osób.
G.1. STAWKA MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPDAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Stawka miesięcznej opłaty za
Stawka miesięcznej opłaty za
gospodarowanie odpadami
gospodarowanie odpadami
Rodzaj gospodarstwa
komunalnymi gromadzonymi w sposób
komunalnymi gromadzonymi w sposób
selektywny
nieselektywny
1-osobowe
18,00 zł
36,00 zł
od 2 do 4 osób
26,00 zł
52,00 zł
od 5 do 7 osób
43,00 zł
86,00 zł
8 – osobowe i większe
72,00 zł
144,00 zł
G.2. WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI (należy wyliczyć opłatę)
Kwota opłaty
Liczba gospodarstw
Stawka opłaty
(zł/miesiąc) – iloczyn
Rodzaj gospodarstwa
domowych danej
miesięcznej (zł/miesiąc)
liczby gospodarstw i
wielkości
danej stawki)
1-osobowe
od 2 do 4 osób
od 5 do 7 osób
8 – osobowe i większe
Łączna kwota opłaty miesięcznej (zł/miesiąc) – suma kwot z ostatniej kolumny
tabeli
I. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ
…………………………………………
(miejscowość i data)

…………………………………………
(podpis)

J. ADNOTACJE ORGANU

POUCZENIE: 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 2005 r. Nr 229, poz. 1954, ze zm.)

Objaśnienie:
A)Właściciel nieruchomości oraz inne podmioty wymienione w części C deklaracji są obowiązane złożyć 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.
B) 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 14 dni od dnia nastąpienia zmiany, Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej
wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym z nastąpiła zmiana.
1)

Selektywne gromadzenie odpadów – należy przez to rozumieć gromadzenie odpadów w oddzielnych, specjalnie do tego celu
przeznaczonych pojemnikach, workach z podziałem na następujące frakcje odpadów: makulatura + opakowania wielomateriałowe, szkło,
tworzywa sztuczne + metale, odpady ulegające biodegradacji, odpady niebezpieczne, odpady wielkogabarytowe oraz odpady
resztkowe (pozostałe odpady - zmieszane, które pozostają po wyselekcjonowaniu wcześniejszych rodzajów odpadu).
2)
Nieselektywne gromadzenie odpadów - należy przez to rozumieć gromadzenie odpadów, bez podziału na ich rodzaje oraz mieszanie
poszczególnych frakcji odpadów w pojemnikach i workach na odpady przeznaczonych jedynie dla danej frakcji odpadów.

INFORMACJE DODATKOWE – NIEOBOWIĄZKOWE (np. numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, adres do doręczeń)

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

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek

