Załącznik nr 1
do uchwały nr VI/30/2019
Rady Gminy Dąbrowice
z dnia 15.03.2019 roku

DEKLARACJA W SPRAWIE USTALENIA WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1454 i poz.1629)
Składający:
Właściciel nieruchomości zamieszkałych, właściciele nieruchomości niezamieszkałych
położonych na terenie Gminy Dąbrowice oraz pozostałych 4)
Termin składania: W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub
powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych..
Miejsce składania: Urząd Gminy w Dąbrowicach, ul. Nowy Rynek 17, 99-352 Dąbrowice.

Deklarację należy wypełnić czytelnie, komputerowo lub ręcznie, dużymi, drukowanymi literami, czarnym lub
niebieskim kolorem.
1.
SKŁADANA DEKLARACJA STANOWI*
 Pierwszą deklarację
2.

 Zmianę danych zawartych w pierwszej deklaracji

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
Miejscowość: …………………………………… Ulica: ………………………………………………
Nr domu: ……………… Kod pocztowy: ………… Poczta: ……………
5. DOTYCZY TYLKO WŁAŚCICIELI ZAMIESZKAŁYCH NIERUCHOMOŚCI
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w punkcie 4 niniejszej deklaracji zamieszkuje .................
osób (należy podać liczbę mieszkańców).
6. ODPADY KOMUNALNE GROMADZONE SĄ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB*:
a)  selektywnie ( odpady segregowane)
b)  nieselektywnie (odpady komunalne nie poddane segregacji)- odpady zmieszane
7. STAWKA OPŁATY NA MIESZKAŃCA DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ
1) stawka opłat

Stawka opłaty na mieszkańca
(wybrać właściwą opłatę)
…………………. zł

14 zł – selektywna zbiórka odpadów
24 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 NIEZAMIESZKAŁYCH 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 ilości poszczególnych pojemników):
Gospodarka selektywna
 worek – 22 zł brutto
 120 l – 49 zł brutto
 240 l – 93 zł brutto
 1100 l – 293 zł brutto
 2200 l – 488 zł brutto
 kontener o pojemności 4 m 3 – 732 zł brutto
 kontener o pojemności 7 m 3 – 1098 zł brutto
 kontener o pojemności 9 m 3 – 2860 zł brutto
…………………………………………
( miejscowość i data)

Gospodarka nieselektywna
 worek – 39 zł brutto
 120 l – 98 zł brutto
 240 l – 176 zł brutto
 1100 l – 586 zł brutto
 2200 l – 976 zł brutto
 kontener o pojemności 4 m 3 – 1464 zł brutto
 kontener o pojemności 7 m 3 – 2196 zł brutto
 kontener o pojemności 9 m 3 – 5720 zł brutto
………………………………………….
(czytelny podpis)

* Zaznaczyć właściwy kwadrat.
** Niepotrzebne skreślić.
Pouczenie:
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U z 2018r. poz. 1314 ze
zm).

1.

2.

3.

4.

Objaśnienia:
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.
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.
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.
Podmioty zobowiązane do złożenia deklaracji, w szczególności:
a.

Właściciele i zarządcy nieruchomości.

b.

Użytkownicy lokali użytkowych, nieruchomości oraz obiektów przeznaczonych do celów
handlowych, gastronomicznych, magazynowych i innych celów gospodarczych jak też
obiektów przeznaczonych na cele użyteczności publicznej.

c.

Kierownicy budowy – w stosunku do nieruchomości będących terenami budowy.

d.

Jednostki użytkujące tereny i obiekty służące komunikacji publicznej.

