
UCHWAŁA NR XXII/226/2013
RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 8 lutego 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/198/2012 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 października 2012 
roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej. 

Na podstawie 18 ust 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach ( Dz. U. z 2012r. Poz. 391 ) Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co następuje: 

§ 1. Zmienia się Uchwałę Nr XIX/198/2012 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 października 2012 roku 
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej(Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 2012 r. poz.1827), w ten sposób, że 
załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia. 

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Damian Karpinski
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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 2012 r., poz. 391 z późn. zm.).

Składający:  Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy 
Dobrodzień

Miejsce składania: Urząd Miejski w Dobrodzieniu, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień

Nazwa i adres 
Siedziby organu
właściwego do
złożenia deklaracji:  

Burmistrz Dobrodzienia
Urząd Miejski w Dobrodzieniu
Plac Wolności 1
46-380 Dobrodzień
tel./fax 34 35 75 100
urzad@dobrodzien.pl

DEKLARACJE NALEŻY WYPEŁNIĆ W SPOSÓB CZYTELNY DRUKOWANYMI LITERAMI LUB ZAZNACZYĆ ”X” W ODPOWIEDNIM POLU WYBORU

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
       (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)
1. Cel złożenia deklaracji:

     □    pierwsza deklaracja

     □    zmiana danych zawartych w deklaracji      ………………………………….………
                                                                                                                (dzień – miesiąc – rok)

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
        (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)
2. Rodzaj podmiotu

       □    właściciel, posiadacz, użytkownik                      □    jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość 
                                                                                                        w zarządzie lub użytkowaniu          

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
3. Imię i nazwisko/ Pełna nazwa jednostki 4. PESEL/NIP

Adres zamieszkania/ siedziby firmy
5. Kraj 6. Województwo 7. Powiat

8. Gmina 9. Ulica 10. Nr domu/ Nr lokalu

11. Miejscowość 12. Kod pocztowy 13. Poczta

14. e-mail 15. Telefon
Adres do korespondencji
16. Miejscowość 17. Ulica 18. Nr domu/ Nr lokalu

19. Kod pocztowy 20. Poczta 21. Telefon

22. e-mail

D.   ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
23. Miejscowość 24. Ulica 25. Nr domu/ Nr lokalu

26. Nr działki

E. OŚWIADCZENIE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
    
27. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D odpady będą gromadzone i odbierane w sposób 
selektywny:        (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)                   
  □ TAK                    □ NIE
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28. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D odpady ulegające biodegradacji będą składane
w przydomowym kompostowniku / wykorzystywane we własnym zakresie:           (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)

  □ TAK                    □ NIE

o pojemności: …….l.

F. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Stawka opłaty określona uchwałą Rady Miejskiej w sprawie ustalenia
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Jeżeli w poz. 27 zaznaczono kwadrat „TAK”, należy wpisać obniżoną stawkę opłaty, jeżeli kwadrat 
„NIE”- należy wpisać stawkę podstawową

29.

                                                     zł/osoba

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części D
Należy wpisać liczbę osób faktycznie zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części D

30.

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Kwotę z poz. 29 należy pomnożyć przez liczbę mieszkańców wskazaną w poz.30.

31.

Kwartalna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Kwotę z poz. 31 należy pomnożyć przez liczbę 3.

32.

Pouczenie:
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawiania tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o 
postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.).

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

G. ADNOTACJE ORGANU

Informacja:
1. Właściciel nieruchomości to także współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostka organizacyjna i osoba 
posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inny podmiot władający nieruchomością.
2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Dobrodzienia deklarację o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego
mieszkańca.
3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia 
zmiany.
4. W przypadku niezłożenia deklaracji w terminie określonym w pkt 2 i 3 albo uzasadnionych wątpliwościach co do danych 
zawartych w deklaracji, Burmistrza Dobrodzienia określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na 
nieruchomościach o podobnym charakterze.
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