
UCHWAŁA NR 248/XXVIII/2013
RADY GMINY DĘBOWIEC

z dnia 11 czerwca 2013 r.

w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Dębowiec w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz.U.2013.594), art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U.2012.391 z późn. zm.) Rada Gminy Dębowiec 
postanawia: 

§ 1. Określić szczegółowy zakres świadczenia przez Gminę Dębowiec dodatkowych usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu 
Gminy Dębowiec i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 
opłatę dodatkową za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 2. Świadczenie usług dodatkowych w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne z terenu Gminy 
Dębowiec i zagospodarowania tych odpadów obejmuje: 

1) wyposażenie nieruchomości zamieszkałej lub niezamieszkałej na której powstają odpady w pojemnik albo 
pojemniki służące do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych, w przypadku jego braku lub, gdy ilość 
powstających na nieruchomości odpadów jest większa niż ilość pojemników; 

2) podstawienie i odbiór kontenera przeznaczonego na odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów 
prowadzonych samodzielnie oraz zagospodarowanie tych odpadów; 

3) odbiór odpadów zawierających azbest oraz utylizację tych odpadów; 

4) dodatkowy odbiór zmieszanych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałej lub 
niezamieszkałej na której powstają odpady.

§ 3. 1. Opłata za usługę, o której mowa w §2 pkt 1 wynosi: 

1) za pojemnik o objętości 120l -  2,46 zł/miesiąc; 

2) za pojemnik o objętości 240l – 2,46 zł/miesiąc; 

3) za pojemnik o objętości 1100l – 12,30 zł/miesiąc.

2. Opłata za usługę, o której mowa w §2 pkt 2 wynosi: 

1) za kontener KP 7 m3 (załadunek do 1 Mg) - 246,24 zł; 

2) za gruzownik 3,5 m3 (załadunek do 5 Mg) - 224,64 zł; 

3) za gruzownik 6 m3 (załadunek do 10 Mg) - 464,40 zł; 

4) za gruzownik 10 m3 (załadunek do 10 Mg) - 464,40 zł; 
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5) za 1 worek na odpady budowlane – załadunek do 1 Mg - 10 zł.

3. Do kwot, o których mowa w ust. 2 zostanie doliczona opłata za składowanie odpadów w wysokości:  
49,70 zł/Mg - czysty gruz  97,20 zł/Mg - gruz zmieszany. 

4. Worki z odpadami budowlanymi będą odbierane zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów 
komunalnych, w cenie 90,00 zł za każdy worek. 

5. Opłata za usługę, o której mowa w §2 pkt 3 wynosi 1353 zł/Mg. 

6. Opłata za usługę, o której mowa w §2 pkt 4 wynosi: 

1) 7,56 zł za 1 wywóz odpadów zgromadzonych w pojemniku 120 l, 

2) 15,12 zł za 1 wywóz odpadów zgromadzonych w pojemniku 240 l, 

3) 33,48 zł za 1 wywóz odpadów zgromadzonych w pojemniku 1100 l.

7. Za dostarczenie odpowiedniej ilości i jakości kontenerów na odpady budowlane i rozbiórkowe 
z remontów prowadzonych samodzielnie, a także ich zagospodarowanie odpowiedzialny będzie przedsiębiorca 
wyłoniony w drodze przetargu.

§ 4. 1. Opłaty za usługi dodatkowe w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne i zagospodarowania 
tych odpadów obciążają właścicieli nieruchomości. 

2. Opłaty doliczone będą do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

3. Właścicielowi nieruchomości zamieszkałej lub niezamieszkałej na której powstają odpady komunalne, 
który indywidualnie zakupił pojemnik na odpady komunalne niespełniający wymagań określonych 
w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w Gminie Dębowiec, zostanie dostarczony odpowiedni 
pojemnik, a do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi doliczona zostanie opłata określona w §3 ust 
1.

§ 5. 1. Zapotrzebowanie na skorzystanie z usługi należy zgłosić w formie deklaracji. 

2. Wzór deklaracji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębowiec. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Marian Matejczuk
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Załącznik 
do Uchwały nr 248/XXVIII/2013 

Rady Gminy Dębowiec 
z dnia 11 czerwca 2013 r. 

 
 
 

Deklaracja o wysokości opłaty za dodatkowe usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 

 

Podstawa prawna Art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 391) 

Składający Właściciel/współwłaściciel/dzierżawca/najemca/użytkownik wieczysty/inna 
osoba władająca * nieruchomością zamieszkałą lub nieruchomością 
niezamieszkałą, a na której powstają odpady, położonej na terenie Gminy 
Dębowiec 

Termin składania W terminie 10 dni przed planowanym terminem skorzystania z usługi 
dodatkowej 

Miejsce składania Urząd Gminy Dębowiec, ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Wójt Gminy Dębowiec 

ul. Katowicka 6 

43-426 Dębowiec 

B. PRZYCZYNA ZŁOŻENIA DEKLARACJI  (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□ Zamówienie usługi dodatkowej     □ Korekta / zmiana danych zawartych zamówieniu usługi dodatkowej 

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□ Właściciel     □  Użytkownik wieczysty    □  Użytkownik    □  Najemca    □  Dzierżawca    □  Inna osoba władająca 

nieruchomością 

□ Współwłaściciel (wielkość udziału w lokalu mieszkalnym:…………………..) 

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

D.1. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□ osoba prawna     □  osoba fizyczna   □ jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 

D.2. Pełna nazwa / Imię i nazwisko (w przypadku osoby fizycznej) 

 

 

D.3. Identyfikator 

REGON NIP  

Kraj Województwo Powiat Gmina 

Ulica Numer domu Numer lokalu Miejscowość 

Kod pocztowy Poczta   

D.4. Adres do korespondencji 

Kraj Województwo Powiat Gmina 
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Ulica Numer domu Numer lokalu Miejscowość 

Kod pocztowy Poczta   

Numer ewidencyjny nieruchomości w rejestrze gruntów: 

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

Kraj Województwo Powiat Gmina 

Ulica Numer domu Numer lokalu Miejscowość 

Kod pocztowy Poczta 

Numer ewidencyjny nieruchomości w rejestrze gruntów: 

F. CZĘŚĆ DOTYCZĄCA USŁUG DODATKOWYCH 

Rodzaj pojemnika Ilość/masa Uwagi 

Worek na gruz budowlany 1Mg …………. ………………………….…………..……. 

Kontener 7 m3 – załadunek do 1Mg …………. ………………………….…………..……. 

Gruzownik 3,5 m3 – załadunek do 5Mg …………. ………………………….…………..……. 

Gruzownik 6 m3 – załadunek do 10Mg …………. ………………………….…………..……. 

Gruzownik 7 m3 – załadunek do 10Mg …………. ………………………….…………..……. 

Odpady zawierające azbest  …………. Należy podać szacunkową masę 
odpadów 

Najem pojemnika Ilość ………………………….…………..……. 

- poj. 120 l …………. ………………………….…………..……. 

- poj. 240 l …………. ………………………….…………..……. 

- poj. 1100 l …………. ………………………….…………..……. 

- inny ……………………………… …………. ………………………….…………..……. 

Dodatkowy wywóz zmieszanych 
odpadów komunalnych 

Ilość dodatkowych wywozów  

- umieszczonych w pojemniku 120l …………. ………………………….…………..……. 

- umieszczonych w pojemniku 240l …………. ………………………….…………..……. 

- umieszczonych w kontenerze 1100 l …………. ………………………….…………..……. 

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Oświadczam, że zobowiązuję się wnieść opłatę wg cennika określonego w uchwale Rady Gminy Dębowiec w sprawie 
określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 
zagospodarowania tych odpadów, w terminie 7 dni od dnia, w którym otrzymam pisemne rozliczenie kosztów. 

Oświadczam, że znane mi są przepisy Kodeksu karnego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z 
rzeczywistością. 

Imię Nazwisko 

Data wypełnienia deklaracji Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego ** 

 

 

 

I. ADNOTACJE ORGANU – WYLICZENIE OPŁATY (na podstawie protokołu przekazanego przez przedsiębiorcę 
wykonującego usługę) 
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1. Opłata za pojemnik/odebrany odpad  

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

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

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

2. Opłata dodatkowa za pojemnik (naliczana pow. 3 dni użytkowania pojemnika – za każdy kolejny dzień) 

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

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

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

3. Opłata za transport 

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

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

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

4. Opłata za składowanie/utylizację 

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

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

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

 

 

Razem: 

………………………………
……………… 

 

 

 

………………………………
…………….. 

(Pieczątka i podpis osoby 
upoważnionej) 

Załączniki: 

1) protokół przedsiębiorcy wykonującego usługę 

2) ……………………………………………………. 

3) ……………………………………………………. 

 

 
 
 
Pouczenie 
Usługa zostanie wykonana w terminie 10 dni licząc od dnia, w którym deklaracja wpłynie do Urzędu Gminy Dębowiec. W 
przypadku niewpłacenia opłaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego rozliczenia kosztów niniejsza deklaracja 
stanowić będzie podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. o 
postępowaniu egzekucyjnym w Administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 299, poz. 1954 z późn. zm.). 
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Uwagi 
W przypadku odpadów zawierających azbest, ostateczny koszt odbioru i zagospodarowania tych odpadów zostanie ustalony 
po ich zważeniu. 
 
** Niewłaściwe skreślić. 
** Należy dołączyć pełnomocnictwo z dowodem opłaconej opłaty skarbowej. 
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