
 

 

UCHWAŁA NR XXV/141/2013 

RADY GMINY DĄBROWICE 

z dnia 6 marca 2013 r. 

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Dąbrowice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 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. 1568, 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 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, 

poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 

6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2012 r. poz. 

391, poz. 951, z 2013 r. poz. 21, poz. 228) Rada Gminy Dąbrowice uchwala, co następuje:  

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

nej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, stanowiący załącznik do uchwały.  

2. Do deklaracji zmieniającej wcześniej złożoną deklarację, właściciele nieruchomości zobowiązani są 

przedłożyć:  

1) w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy dokument potwierdzający 

zamieszkanie w innej gminie, kraju lub w innym niż miejsce zameldowania lokalu na terenie gminy;  

2) w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, dokument potwier-

dzający zawieszenie prowadzonej działalności, likwidację, itp. 

§ 2. 1. Deklaracje, o której mowa w § 1, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w Urzędzie Gmi-

ny w Dąbrowicach, w terminie:  

1) do 30 kwietnia 2013 r. – dla pierwszej deklaracji;  

2) 14 dni od dnia, o którym mowa w art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czysto-

ści i porządku w gminach (t.j.: Dz.U. z 2012 r. poz. 391), tj. zamieszkania na danej nieruchomości pierw-

szego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych;  

3) 14 dni od daty zmiany wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi związanej 

w szczególności ze zmianą ilości odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości w roku 

ubiegłym lub zmianą rzeczywistych kosztów poniesionych przez gminę w roku ubiegłym za zagospodaro-

wanie odpadów. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowice.  
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§ 4. Traci moc uchwała Rady Gminy Dąbrowice XXIV/132/2013 z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie usta-

lenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-

nymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Dąbrowice.  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.  

  

 Przewodniczący 

Rady Gminy: 

Michał Drążkiewicz 
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Załącznik nr 1 

do uchwały nr XXV/141/2013 

Rady Gminy Dąbrowice 

z dnia 6 marca 2013 r. 

DEKLARACJA W SPRAWIE USTALENIA  WYSOKOŚCI OPŁATY 

ZA  GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

   

 
Deklarację należy wypełnić czytelnie, komputerowo lub ręcznie, dużymi, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim 

kolorem. 

 

1. SKŁADANA DEKLARACJA STANOWI* 

 

       Pierwszą deklarację                     Zmianę danych zawartych w pierwszej deklaracji 

 

2. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ* 

 

       Właściciel                         Współwłaściciel                      Użytkownik wieczysty 

       Jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkownik 

 

3. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  

 

Nazwa/Imię i Nazwisko: 

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

Telefon kontaktowy:                                       mail: 

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

Adres siedziby/adres składającego: 

 

Ulica: .................................................       Nr domu: ......................         Nr lokalu: ........... ........ 

Miejscowość: ....................................        Kod pocztowy: ............         Poczta  ..........................  

Gmina: .............................................. 

 

4. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

 

Nr domu:..............................                              Miejscowość:..............................  

Kod pocztowy:.....................                              Poczta:........................................  

Nr ewidencyjny nieruchomości w rejestrze gruntów:........................................... 

 

5. DOTYCZY TYLKO WŁAŚCICIELI ZAMIESZKANYCH NIERUCHOMOŚCI  

     (należy uzupełnić podpunkt a lub b)  

 

a) na czas stały 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w punkcie 4 niniejszej deklaracji zamieszkuje ................. osób (nale-

ży podać liczbę mieszkańców). 

 

Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 3 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. 

                                Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.). 

Składający:             Właściciel nieruchomości zamieszkanych, właściciele nieruchomości niezamieszkanych 

                                położonych na terenie Gminy  Dąbrowice. 

Termin składania:  Pierwszy termin składania do 30 kwietnia 2013 r. a następne w ciągu 14 dni od zaistniałych zmian. 

Miejsce składania: Urząd Gminy w Dąbrowicach, ul. Nowy Rynek 17, 99-352 Dąbrowice.  
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b) czasowo 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w punkcie 4 niniejszej deklaracji sezonowo zamieszkuje ............. 

osób (należy podać liczbę mieszkańców), w okresie ............................................ (należy podać termin). 

 

__________________________ 

* zaznaczyć właściwy kwadrat, 

** niepotrzebne skreślić. 

 

6. ODPADY KOMUNALNE GROMADZONE SĄ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB*: 

 

a)        selektywnie  

b)        nieselektywnie (odpady komunalne nie poddane segregacji) 

 

7. STAWKA OPŁATY NA MIESZKAŃCA DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ  

1) stawka opłat 

 

Stawka opłaty na mieszkańca  

(wybrać właściwą opłatę)  

…………………. zł  

3 zł – selektywna zbiórka odpadów  

6 zł – nieselektywna zbiórka odpadów  

 

2) wysokość miesięcznej opłaty: 

Liczba mieszkańców ….… x stawka opłaty ………zł = wysokość miesięczna opłaty ………….. zł 

Wysokość opłaty wynosi: ……………………………………………………………………… 

(słownie złotych) 

8. DOTYCZY TYLKO WŁAŚCICIELI NIEZAMIESZKANYCH NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH 

    WYTWARZANE SĄ ODPADY KOMUNALNE 

(obiekty w których prowadzona jest działalność gospodarcza np.: przedsiębiorstwa, szkoły, biura, sklepy) 

 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w punkcie 4 niniejszej deklaracji, odpady komunalne gromadzone 

będą w następujących pojemnikach (należy wpisać ilość poszczególnych pojemników): 

 

Gospodarka selektywna Gospodarka nieselektywna 

 worek - 5 zł brutto 

  120 l - 20 zł brutto  

   240 l - 38 zł brutto 

  1100 l - 70 zł brutto 

  2200 l - 100 zł brutto 

  kontener o pojemności  4 m
3 
-  150 zł brutto 

  kontener o pojemności  7 m
3
 - 200 zł brutto 

  kontener o pojemności  9 m
3
 -  260 zł brutto 

 worek - 10 zł brutto 

120 l - 36 zł brutto 

240 l - 57 zł brutto 

1100 l - 96 zł brutto 

 2200 l - 134 zł brutto 

 kontener o pojemności  4 m
3
 - 116 zł brutto 

 kontener o pojemności  7 m
3
 - 366 zł brutto 

 kontener o pojemności  9 m
3
 -  432 zł brutto 

 

 

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

     (miejscowość i data)                                                                             (czytelny podpis)  

 

 

_________________________ 

* zaznaczyć właściwy kwadrat, 

** niepotrzebne skreślić. 
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Pouczenie: 

 Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. 

 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 do Wójta Gminy 

Dąbrowice w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie  odpadami 

komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 

 Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Wójta Gminy Dąbrowice 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. 

 Odpady biodegradowalne - wszelkie odpady, które są zdolne do rozkładu beztlenowego lub tlenowego, 

takie jak odpady kuchenne (resztki żywności, obierki, skorupki jaj, odpady po owocach i warzywach, 

zwiędłe kwiaty), ogrodowe, odpady pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych, papier i opakowania 

papierowe.  

 

 

__________________________ 

* zaznaczyć właściwy kwadrat, 

** niepotrzebne skreślić. 
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