
UCHWAŁA NR XLIV/374/14
RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

z dnia 27 lutego 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/209/12 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 28 grudnia 
2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Oborniki 
Śląskie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013 r.poz. 1399), Rada Miejska w Obornikach Śląskich uchwala, 
co następuje:

§ 1. Załączniki Nr 1 i Nr 2 do uchwały Nr XXVI/209/12 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 
28 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Oborniki Śląskie 
otrzymują brzmienie jak, odpowiednio, załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Obornik Śląskich.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich:
H. Cymerman

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 12 marca 2014 r.

Poz. 1298



WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI Załącznik nr 1
                do uchwały Nr XLIV/374/14

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich
z dnia 27 lutego 2014r. 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE, 

NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY.

Podstawa prawna:

Składający:

Termin składania: 

Miejsce składania: 
Organ właściwy do 
przyjęcia 
deklaracji

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (t. j. Dz. U. z 
2013 r. poz. 1399)
Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach 
W terminie 14 dni od daty zaistnienia zdarzeń mających wpływ na powstanie bądź ustanie 
obowiązku ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub zdarzeń mających 
wpływ na wysokość tej opłaty.
Urząd Miejski w Obornikach Śląskich, ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Śląskie.
Urząd Miejski Oborniki Śląskie
 ul. Trzebnicka 1 55-120 Oborniki Śląskie

I. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI   (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)
    pierwsza deklaracja                                      korekta deklaracji          zmiana danych
II. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ   (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

              właściciel                                    użytkownik wieczysty         zarządca nieruchomości wspólnej   

    współwłaściciel                         inny podmiot władający nieruchomością  
III. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

1. IMIĘ 2. NAZWISKO 3. PESEL
  

4. MIEJSCOWOŚĆ

5. ULICA 6. NUMER DOMU 7. NUMER LOKALU 8. KOD POCZTOWY

9. POCZTA 10. NUMER TELEFONU**

IV.  NAZWA (WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA, SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA)
1.  NAZWA 2. NIP     3. MIEJSCOWOŚĆ

4. ULICA 5. NUMER DOMU 6. NUMER DOMU

7. NUMER LOKALU 8. KOD POCZTOWY 9. NUMER TELEFONU**

V. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY

1. MIEJSCOWOŚĆ 2.ULICA 3. NR DOMU 4. NR LOKALU

5. KOD POCZTOWY 6. POCZTA

VI. ADRES DO KORESPONDENCJI - jeśli jest inny niż w pkt. III i IV
1. WOJEWÓDZTWO 2. POWIAT 3. GMINA 4. MIEJSCOWOŚĆ

5. ULICA 6. NUMER DOMU 7. NUMER LOKALU 8. KOD POCZTOWY I POCZTA

VII. SPOSÓB ZBIERANIA I ODBIERANIA ODPADÓW (zaznaczyć właściwy kwadrat):

  1. Nieselektywne zbieranie i odbierania odpadów               2. Selektywne zbieranie i odbieranie odpadów
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VIII. DEKLARUJĘ, ŻE NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI, WSKAZANEJ W CZĘŚCI V NINIEJSZEJ               
DEKLARACJI, ZAMIESZKUJE (należy wpisać odpowiednią liczbę osób)

IX. OŚWIADCZAM, ŻE NIERUCHOMOŚĆ WSKAZANA W CZĘŚCI V WYPOSAŻONA JEST/BĘDZIE* 
W POJEMNIKI NA ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE:

wielkość pojemnika na odpady komunalne zmieszane ...................................... ilość................................................

wielkość pojemnika na odpady zbierane selektywnie ….....................................ilość................................................*

X. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części VIII niniejszej deklaracji zamieszkuje: ..................osób 
Wyliczenie miesięcznej opłaty: 

………………………………………….            X        …………………………………………………………        =        ............................................................................. zł 
(liczba mieszkańców objętych opłatą)                                   (stawka opłaty od mieszkańca)                                                 (iloczyn liczby mieszkańców objętych opłata i stawki opłaty)

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi..................................... zł 
U W A G A :
Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oborniki Śląskie odbiór odpadów komunalnych będzie następował                                  
z częstotliwością:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu – z wyłączeniem zabudowy wielorodzinnej, gdzie 

odbiór odbywać się będzie  nie rzadziej niż raz w tygodniu;
b) odpady wyselekcjonowane tj\
- tworzywa sztuczne - nie rzadziej niż  dwa razy w miesiącu; 
- szkło, papier i makulatura — nie rzadziej niż raz w miesiącu;
c)  komunalne odpady zielone (trawa, liście, drobne gałęzie) oraz odpady biodegradowalne (stałe odpady kuchenne) - nie rzadziej niż dwa razy w 

miesiącu, w okresie wegetacyjnym roślin tj. od 1 kwietnia do 30 listopada każdego roku. Poza wskazanym sezonem wegetacyjnym odpady 
biodegradowalne odbierane będą nie rzadziej niż raz w miesiącu zgodnie z harmonogramem wykonawcy usługi odbioru odpadów 
komunalnych.

XI. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części V odpady zielone i biodegradowalne 
zagospodarowane będą/są* w przydomowym kompostowniku.

Tak                                                                    Nie

1. Data 2. Czytelny podpis osoby składającej deklarację

*niepotrzebne skreślić
**  pole nieobowiązkowe dla wypełniającego deklarację

POUCZENIE
W przypadku nie wpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty opłaty z poz. XI lub wpłacenia jej w niepełnej 

wysokości, 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 2012 r., poz. 1015 z późn. zm.). 

Zgodnie z art. 6m ustawy o utrzymaniu czystości i 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. 
Właściciel nieruchomości jest również obowiązany złożyć, do właściwego organu, ponowną deklarację o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej 
nieruchomości, 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 zagospodarowanie odebranych odpadów. 

Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji właściwy organ określa, w drodze decyzji, 
wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów 
powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze. 
ADNOTACJE ORGANU
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WYPEŁNIĆ  DRUKOWANYMI  LITERAMI Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLIV/374/14
Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich
z dnia 27 lutego 2014r. 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE, NA KTÓRYCH 

NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

Podstawa prawna:

Składający:

Termin składania: 

Miejsce składania: 
Organ właściwy do 
przyjęcia deklaracji

Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (t. j. Dz. U. z 
2013r. poz. 1399)
Właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne
 w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
W terminie 14 dni od daty zaistnienia zdarzeń mających wpływ na powstanie bądź ustanie 
obowiązku ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub zdarzeń mających 
wpływ na wysokość tej opłaty.
Urząd Miejski w Obornikach Śląskich, ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Śląskie.
Urząd Miejski Oborniki Śląskie
 ul. Trzebnicka 1 55-120 Oborniki Śląskie

I. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI  (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

  pierwsza deklaracja                                      korekta deklaracji          zmiana danych

II. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
1. IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI LUB PEŁNA NAZWA FIRMY/PRZEDSIĘBIORSTWA

2. IMIĘ I NAZWISKO OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PRZEDSIĘBIORSTWO (do deklaracji należy dołączyć 
dokument potwierdzający upoważnienie do reprezentowania przedsiębiorstwa – np. pełnomocnictwo, odpis aktualny 
z KRS)

3. RODZAJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI 

4. ADRES LUB SIEDZIBA
MIEJSCOWOŚĆ ULICA NUMER DOMU NUMER LOKALU

NUMER TELEFONU* ADRES E-MAIL*KOD POCZTOWY POCZTA

III. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
POWIAT GMINA MIEJSCOWOŚĆ ULICA

NUMER LOKALU KOD POCZTOWY POCZTA NUMER DOMU

V. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPŁATY
W zależności od prowadzonej działalności gospodarczej oświadczam, że:
1. w zakładzie przemysłowym, usługowym, sklepie, biurze, szpitalu średnio miesięcznie zatrudnionych jest.………… osób
2. w szkole średnio miesięcznie jest ………….. uczniów i zatrudnionych ………… osób
3. w przedszkolu, żłobku średnio miesięcznie jest…………. dzieci i zatrudnionych………… osób
4. w lokalu gastronomicznym powierzchnia lokalu ………… wynosi
5. w obiekcie kulturalnym, bibliotece powierzchnia obiektu/lokalu ………… wynosi 
6. w hotelu znajduje się ……………. miejsc noclegowych
7. ogródki działkowe posiadają………….. działek
8. cmentarze o powierzchni …………..
9. place targowe o powierzchni ………….
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VI. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYM
Pojemność zdeklarowanych pojemników należy wyliczyć uwzględniając poniższe minimalne tygodniowe normy 
wytworzenia odpadów 
1. dla szkół wszelkiego typu i szczebli – co najmniej 3 l tygodniowo na każdego ucznia i  15l na pracownika, jednak nie mniej niż 120 l tygodniowo na szkołę; 
2. dla żłobków i przedszkoli - co najmniej 3 l na każde dziecko i 15 l na pracownika, jednak nie mniej niż 120 l tygodniowo na żłobek i przedszkole; 
3. dla  lokali  handlowych  - co  najmniej  15  l  tygodniowo  na  każdą  osobę  pracującą,  jednak  nie  mniej  niż  120  l tygodniowo na lokal; 
4. dla lokali gastronomicznych - co najmniej 15 l tygodniowo na każdą osobę pracującą, jednak nie mniej niż 120 l tygodniowo na lokal;
5. dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych      i socjalnych – co najmniej 15l l tygodniowo na każdą osobę 

pracującą, jednak nie mniej niż 120 l tygodniowo na zakład;
6. dla domów opieki, szpitali, – co najmniej 10 l tygodniowo na jedno łóżko i 15 l na pracownika;
7. dla  ogródków  działkowych  20 l  na  każdą  działkę  w  okresie  od  1  marca do 31 października każdego roku i 5 l poza tym okresem;
8. dla pozostałych, nie wymienionych powyżej – w zależności od potrzeb.
A. Odpady zmieszane

1. Wielkości pojemników 
na odpady

2. Stawka za pojemnik 
na odpady zmieszane

3. Liczba 
pojemników

4. Wysokość miesięcznej opłaty
(iloczyn kolumn 2, 3)

110 l

120 l

240 l

1100 l

7000 l

B. Odpady segregowane
1. Wielkości pojemników 

na odpady
2. Stawka za pojemnik na 

odpady segregowane
3. Liczba 

pojemników
4. Wysokość miesięcznej opłaty 

(iloczyn kolumn 2, 3)

110 l

120 l

240 l

1100 l

7000 l

Worek 120 l
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi (suma kwot z kolumny 4) ……….......................................

(należy podać kwotę w PLN)
1. Data 2. Czytelny podpis osoby składającej deklarację

*  pole nieobowiązkowe dla wypełniającego deklarację

POUCZENIE:
Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.
Zgodnie z art. 6m ustawy o utrzymaniu czystości i 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. Właściciel 
nieruchomości jest również obowiązany złożyć, do właściwego organu, ponowną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od: dnia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej 
nieruchomości; 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 zagospodarowanie odebranych odpadów.
Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w razie nie złożenia deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwościach co do danych zawartych   
w   deklaracji,   właściwy   organ   określa   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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ADNOTACJE ORGANU
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