
                                                                                                                                                                               Załącznik
                                                                                                                                                                                                                      do UCHWAŁY NR XXIX/163/13 
                                                                                                                                                                                                                    RADY GMINY DOBROMIERZ

                                                                                                                                                                                                        z dnia 30 stycznia 2013 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ 
WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH
2. dzień

15
Miesiąc

04
Rok

2013

Podstawa prawna:          

Składający deklarację:  

Miejsce składania deklaracji:

Termin składania:          

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości oraz porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 
z późn. zm.).

Właściciel nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy,  i na terenie której powstają odpady komunalne 
położonych na terenie gminy Dobromierz.
                                 
Urząd Gminy Dobromierz, Plac Wolności 24, 58-170 Dobromierz.

Pierwszy termin składania do 15 kwietnia 2013 r. lub w ciąg 14 dni od dnia zamieszkania, lub 14 dni od dnia, w 
którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
3. Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację:
Urząd Gminy w Dobromierzu Plac Wolności 24, 58-170 Dobromierz 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI                                   
Obowiązek złożenia deklaracji wynika z art. 6 m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości oraz porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z  
późn. zm.).
4. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)

   X  pierwsza deklaracja                                        □      zmiana danych zawartych w deklaracji

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)

5. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat)

X   Właściciel nieruchomości              □   Współwłaściciel                                   □   Najemca, dzierżawca
□   Użytkownik wieczysty                   □   Zarządca nieruchomości wspólnej 1     □   Inny

D. DANE IDENTYFIKACYJNE

D 1. Osoba fizyczna

6. Nazwisko: KOWALSKI 7. Imię: JAN 8. PESEL: 56022115432
9. Data urodzenia: 21.02.1956 10. Imię ojca: STANISŁAW 11. Imię matki: BOŻENA
12. Numer telefonu: 528 134 211 13. Adres e-mail: jankowalski@poczta.onet.pl
14. Adres zamieszkania: PLAC WOLNOŚCI 37         58-170 DOBROMIERZ
D 2. Inne podmioty

15. Nazwa podmiotu: 

16. Nr REGON: 17. Nr NIP:

18. Adres siedziby:

19. Numer telefonu: 20. Adres e-mail:

21. Osoby upoważnione do reprezentowania2:
1.
2.

22. Sposób reprezentacji3: 

D 3. DANE NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 4

23. Kraj: POLSKA 24. Województwo: DOLNOŚLĄSKIE 25. Powiat: ŚWIDNICKI
26. Gmina: DOBROMIERZ 27. Ulica: PLAC WOLNOŚCI 28. Nr domu: 37
29. Nr lokalu: - 30. Miejscowość: DOBROMIERZ 31. Kod pocztowy/Poczta: 58-170
D 4. ADRES DO KORESPONDENCJI – jeśli jest inny, niż adres nieruchomości z D 3

32. Kraj: 33. Województwo: 34. Powiat:

35. Gmina: 36. Ulica: 37. Nr domu:

38. Nr lokalu: 39. Miejscowość: 40. Kod pocztowy/Poczta:

E. ILOŚĆ OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ OKREŚLONĄ W  D 3 



Oświadczam, że na terenie nieruchomości, o której mowa w D 3 niniejszej 
deklaracji zamieszkuje 5:

43. Podać ilość osób faktycznie zamieszkujących nieruchomość:

                                  3
OŚWIADCZAM, ŻE ODPADY Z NIERUCHOMOŚCI WYMIENIONEJ W D  3 ZBIERANE BĘDĄ W SPOSÓB SELEKTYWNY ZGODNIE Z 

REGULAMINEM UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY DOBROMIERZ  6

                                                                    TAK   X                                                         NIE  □   

F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADMI KOMUNALNYMI

Stawka opłaty określona w Uchwale NR XXIX/162/13 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 
30  stycznia  2013  r.  w  sprawie  metody  ustalania  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami 
komunalnymi oraz wysokości tej opłaty.

NIESELEKTYWNA 
ZBIÓRKA

              
                   16

45.                 zł/ osoba 

SELEKTYWNA 
ZBIÓRKA

             9,50

46.                zł/osoba 

Liczba osób zamieszkująca nieruchomość wskazaną w części E pkt. 43
47.                                3

Miesięczna kwota opłaty (kwotę z poz. 45 lub 46 należy pomnożyć przez liczbę osób wskazaną 
w poz. 47) 7

48. 49.        28,50

G. DEKLARACJA ZAPOTRZEBOWANIA NA POJEMNIKI DLA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW ODPADÓW:

G 1. WYPOSAŻENIE NIERUCHOMOŚCI W KOMPOSTOWNIK (proszę zaznaczyć,stawiając ,,X” w odpowiednim polu)

Czy na terenie nieruchomości, o której mowa w pkt. D 3 obecnie znajduje się kompostownik:
                                                                 TAK    X                                                                  NIE  □   

Pojemność kompostownika: 1. 50 8                                                                                           3   m3 

G 2. PROWADZENIE KOMPOSTOWNIKA NA NIERUCHOMOŚCI

Deklaruję, że na terenie nieruchomości, o której mowa w pkt. D 3, prowadzić będę kompostownik.
 

□  

Deklaruję, że na terenie nieruchomości, o której mowa w pkt. D 3, nie będę prowadzić kompostownika, a odpady zielone zbierać 
będę do pojemników i przekazywać do odbioru.

□  

Właściciel nieruchomości, który posiada, bądź zadeklaruje posiadanie kompostownika zobowiązany jest w każdym roku do wypełnienia 
załącznika nr 2 do niniejszej deklaracji.

G 3. ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE

Minimalny  dwutygodniowy  wskaźnik  wytwarzania  zmieszanych  odpadów  komunalnych  na 
jednego mieszkańca w zabudowie wiejskiej 

26 litrów
51

Ilość osób zamieszkujących nieruchomość  (należy wpisać ilość osób z poz. E pkt. 43). 52                               3
Minimalna objętość pojemników na zmieszane odpady komunalne (iloczyn  pkt. 51 i 52). 53                             78
G 4. ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI (dotyczy właścicieli nieruchomości, którzy nie mają możliwości  kompostowania 
odpadów ulegających biodegradacji na terenie swojej nieruchomości)

Podać ilość pojemników oraz ich pojemność:
1.  ,, nie dotyczy w przypadku gdy właściciel nieruchomości posiada lub zadeklaruje posiadanie kompostownika ''
2.
3.

G  5.  ODPADY WYSELEKCJONOWANE  (SUCHE)  (dotyczy   właścicieli  nieruchomości,  którzy  odpady  wyselekcjonowane  (szkło, 
tworzywa sztuczne, papier i tektura, metale) zamierzają zbierać na terenie swojej nieruchomości)

Podać ilość pojemników oraz ich pojemność:
1. np:  1 x 120 litrów  (pojemnik/worek żółty)
2. 
3.

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ
Oświadczam niniejszym, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

54. Miejscowość i data 
Dobromierz, 15.04.2013 r.

55. Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska; pieczątka osoby 
upoważnionej):
                             Jan Kowalski

I. ADNOTACJE ORGANU.



POUCZENIE

1.Właściciel nieruchomości, który ma zawartą z przedsiębiorcą umowę na odbieranie odpadów komunalnych na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z  
dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2011 r. Nr 152, poz. 897  
z późn. zm.) jest zwolniony z obowiązku uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie obowiązywania tej umowy, nie  
dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2013 r.
2.Właściciel nieruchomości do pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie art. 11 ust. 2 i 3  
ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2011 r. Nr 152,  
poz.  897  z  późn.  zm.)  jest  zobowiązany dołączyć  kopię  umowy na  odbieranie  odpadów komunalnych,  a  w  przypadku  rozwiązania,  albo  
wygaśnięcia umowy na odbieranie odpadów komunalnych poinformować o tym Wójta Gminy Dobromierz.
3.W przypadku nie wpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty opłaty z poz.  48 lub 49 lub wpłacenia jej  w niepełnej wysokości,  
niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu  
egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 299, poz. 1954 z późn. zm.).
4.Zgodnie z art. 6 m ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości oraz porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany  
złożyć do właściwego organu 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.
5.W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel  
nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Zgodnie z art. 6 o cytowanej ustawy w razie  
niezłożenia  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  albo  uzasadnionych  wątpliwościach  co  do  danych 
zawartych w deklaracji, Wójt Gminy Dobromierz określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc  
pod uwagę uzasadnione szacunki. 
6.Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać należy do dnia 10 każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego obowiązek  
ponoszenia opłaty dotyczy.

1.W zabudowie wielorodzinnej deklarację składa zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością.
2.Należy wpisać imię, nazwisko, adres zamieszkania, 
3.Należy wpisać, czy pełnomocnicy mogą działać samodzielnie, czy też posiadają pełnomocnictwo łączne.
4.Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.
5.Pojęcie  ,,  mieszkańca”  wynika  z zawartej  w  przepisie  art.  2  d  rozporządzenia  WE  nr  763/2008  z  dnia  9  lipca  2008  r.  w sprawie  spisów 
powszechnych ludności i mieszkań (Dz. Urz. UE L z 2008 r., poz. 218, s. 14), definicji „miejsca zamieszkania”, zgodnie z  którą jest to miejsce, w 
którym osoba zazwyczaj spędza czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem,  
odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem medycznym lub pielgrzymkami religijnymi.
6.Powstające  na  terenie  nieruchomości  odpady komunalne  należy  zbierać  w  sposób  selektywny,  w  celu  wyłonienia  następujących  rodzajów  
odpadów:  makulatury,  papieru  i  tektury,  metali,  tworzyw  sztucznych,  opakowań  wielomateriałowych,  ulegających  biodegradacji,  
przeterminowanych lekarstw i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych  
odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon. Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W  
przypadku nie wywiązywania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę za  
zbieranie odpadów w sposób zmieszany.
7.Kwotę należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy  
wpłacać do 10 każdego miesiąca, następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy w kasie Urzędu Gminy Dobromierz lub  
przelewem na rachunek bankowy Gminy Dobromierz.
8.W przypadku zaznaczenia pozycji TAK proszę podać pojemność kompostownika.



ZAŁACZNIK NR 2
DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADMI KOMUNALNYMI SKŁADANEJ PRZEZ 

WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

OŚWIADCZAM
JAN KOWALSKI

Ja……………………………………………………………………………………………...............................................................................................
                                                                                                                                                                                  (imię i nazwisko/nazwa podmiotu)

zamieszkał/y/a……PLAC WOLNOŚCI 37, 58-170 DOBROMIERZ..................................................................................................

                                                                                                      (podać adres zamieszkania/siedziby)

                            

oświadczam, że na terenie nieruchomości mieszczącej się pod adresem:

PLAC WOLNOŚCI 37, 58-170 DOBROMIERZ ................................................................................................................................
                                                                   (podać adres nieruchomości na której powstają odpady ulegające biodegradacji) 

w …......2012...........  roku, odpady ulegające biodegradacji zagospodarowałem/łam  we własnym zakresie poprzez kompostowanie we własnym 

kompostowniku.  Ilość odpadów ulegających biodegradacji zagospodarowanych w …....2012..... r.: …...........................6.......................m3

                                                                                                                              Jan Kowalski
                                                  ……………………………………………........................

                                                (miejscowość, data, czytelny podpis)


