
UCHWAŁA NR XXV/225/2012
RADY GMINY TWORÓG

z dnia 3 grudnia 2012 r.

w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług 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 1990r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 
września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz. 391 
z późn. zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 
aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) oraz po konsultacjach, 
określonych uchwałą Nr LVIII/575/2010 Rady Gminy Tworóg z dnia 18 października 2010 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego oraz programu współpracy 

Rada Gminy Tworóg 
uchwala 

§ 1. Określa się szczegółowy zakres świadczenia dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Tworóg i zagospodarowania tych odpadów, 
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę dodatkową za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

§ 2. 1) Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za usługę związaną 
z odebraniem i zagospodarowaniem zmieszanych odpadów komunalnych wytworzonych powyżej limitu 
określonego w uchwale Rady Gminy Tworóg w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 
w zależności od rodzaju pojemnika/worka: 

a) za worek 80-120 l – 10,00 zł, 

b) za pojemnik 0,12 m3 – 15,00 zł, 

c) za pojemnik 0,24 m3 – 30,00 zł, 

d) za pojemnik 1,1 m3 – 78,00 zł. 

§ 3. 1) Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za usługę związaną 
z podstawienie i odbiorem kontenera przeznaczonego na odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów 
prowadzonych samodzielnie oraz zagospodarowanie tych odpadów. 

a) Opłata za podstawienie i odbiór kontenera na odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów 
prowadzonych samodzielnie wynosi 250,00 zł za kontener. Do powyższej kwoty zostanie doliczona 
opłata za zagospodarowanie odpadów w wysokości 50,00 zł/tonę - czysty gruz lub 90,00 zł/tonę - gruz 
zmieszany. 
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b) Opłata ryczałtowa za odbiór i zagospodarowanie odpadów budowlanych gromadzonych w workach (big 
bag) o określonych niżej pojemnościach wynosi: 

- 0,5 m3 – 50,00 zł za czysty gruz, 

- 0,5 m3 – 90,00 zł za gruz zmieszany, 

- 1,0 m3 – 100,00 zł za czysty gruz, 

- 1,0 m3 – 180,00 zł za gruz zmieszany. 

2) Za dostarczenie odpowiedniej ilości i jakości kontenerów/worków na odpady budowlane i rozbiórkowe 
z remontów prowadzonych samodzielnie, a także ich zagospodarowanie odpowiedzialny będzie 
przedsiębiorca świadczący usługi, na zasadach określonych w umowie. 

3) Właściciele nieruchomości mogą wydzierżawić worki na odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów 
prowadzonych samodzielnie w cenie zależnej od ich objętości: 

a) 0,5 m3 – 10 zł za każdy rozpoczęty miesiąc dzierżawy, 

b) 1,0 m3 – 15 zł za każdy rozpoczęty miesiąc dzierżawy. 

§ 4. 1) Stawki opłat określone wyżej stanowią ceny netto. Do ceny netto będzie doliczony podatek VAT 
według obowiązujących stawek ustawowych. 

2) Zapotrzebowanie na skorzystanie z usługi należy zgłosić w formie deklaracji. 

3) Wzór deklaracji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tworóg. 

§ 6. 1) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

2) Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie jej treści na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Gminy w Tworogu oraz umieszczanie jej treści w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu 
Gminy Tworóg. 

 

Przewodnicząca Rady 
Gminy 

Maria Łukoszek
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Załącznik nr 1 

Do Uchwały Nr XXV/225/2012 

Rady Gminy w Tworogu 

z dnia 03.12.2012r. 
 

 

 

Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości; 

należy wypełnić drukowanymi literami, kolorem czarnym lub granatowym 

 
1. PESEL/REGON 

           

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI – usługi dodatkowe 

 

2. Dzień-Miesiąc-Rok 

____-____-_______ 

DŚ-2 
Podstawa prawna: Ustawa z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. 

U. z 2012r., poz. 391 z późn. zm.), Uchwała Rady Gminy w sprawie określenia rodzaju 

dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowania tych odpadów. 
Składający: 

Termin składania: 
Miejsce składania: 

Właściciel nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

10 dni przed planowanym terminem skorzystania z usługi  
Urząd Gminy Tworóg 

 
A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 

 

 1. Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację: 

Urząd Gminy Tworóg  

ul. Zamkowa 16, 42-690 Tworóg 

 

 

 
 

 
 

   

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 

 Obowiązek złożenia deklaracji wynika z art. 6k ustawy 

4. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 

 Złożenie deklaracji  

 

 
 

 Korekta deklaracji 

 

 
 

 
 

   

C.  
 

 5. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

 Właściciel nieruchomości 
 

 Użytkownik wieczysty 

 

 

 Współwłaściciel 
 

 Zarządca nieruchomości wspólnej 

 

 

 Najemca, dzierżawca 
 

 Inny 

 

 
 

 
 

   

D. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 

D.1 Osoby fizyczne 
 

 6. Nazwisko 

 

 

7. Pierwsze imię, drugie imię 

 

 

8. Nazwisko rodowe 

 

 

 

 9. Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok) 
 

_____-_____-________ 

10. Imię ojca 11. Imię matki 
 

 12. Nr telefonu 

 

 

13. Adres e-mail 
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D.2 Pozostałe podmioty 
 

 14. Nazwisko/a i imię/ona wspólników/nazwa pełna 

 

 

 

 

15. Nazwa skrócona 

 

 

 

 

 16. Nr KRS/NIP 

 

 

17. Klasa PKD 

 

 

 

 18. Nr telefonu 

 

 

19. Adres e-mail 
 

 20. Osoby upoważnione do reprezentowania:1 

__________________________________________podstawa umocowania________________________________ 

 

__________________________________________podstawa umocowania________________________________ 

 

__________________________________________podstawa umocowania________________________________ 

 

__________________________________________podstawa umocowania________________________________ 

 

Sposób reprezentacji:2__________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   

D.3 DANE NIERUCHOMOŚCI – na której powstają odpady komunalne 
 

 21. Ulica 

 

 

22. Nr domu 

 

 

23. Nr lokalu 

 

 

 

 24. Miejscowość  
 

 

25. Kod pocztowy 26. Poczta 
 

   

D.4 ADRES DO KORESPONDENCJI – jeśli jest inny, niż adres nieruchomości z D.3 
 

 27. Kraj 

 

 

28. Województwo 

 

 

29. Powiat 

 

 

 

 30. Gmina  
 

 

31. Ulica 32. Nr domu 33. Nr lokalu 
 

 34. Miejscowość 

 

 

35. Kod pocztowy 36. Poczta 
 

   

E. DEKLARUJĘ ZAPOTRZEBOWANIE NA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE 

DODATKOWEGO POJEMNIKA/WORKA NA ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE 

 

  
 

 Rodzaj pojemnika Ilość sztuk 
 

 Worek 80-120 l 37. 
 

 Pojemnik 0,12 m3 38. 
 

 Pojemnik 0,24 m3 39. 
 

 Pojemnik 1,1 m3 40. 
 

    

F. DEKLARUJĘ ZAPOTRZEBOWANIE NA WYDZIERŻAWIENIE WORKA (big bag) DO 

GROMADZENIA ODPADÓW BUDOWLANYCH (REMONTY PROWADZONE SAMODZIELNIE) 

 

  
 

 Rodzaj pojemnika Ilość sztuk 
 

 Worek o poj. 0,5 m3 41. 
 

 Worek o poj. 1 m3 42. 
 

    

1. Należy wpisać imię i nazwisko, adres zamieszkania nr telefonu oraz nr dowodu osobistego osoby upoważnionej oraz podstawę umocowania  

tj. pełnomocnictwo, umowa spółki, KRS itp. Do deklaracji należy dołączyć dokument potwierdzający pełnomocnictwo. W przypadku pełnomocnictwa 

ogólnego lub szczególnego pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i złożone z niniejszą deklaracją w oryginale lub formie uwierzytelnionego 

odpisu z uiszczoną opłatą skarbową (17,00 zł) . 

2. Należy wpisać czy pełnomocnicy mogą działać samodzielnie, czy też posiadają pełnomocnictwo łączne. 
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G. DEKLARUJĘ ZAPOTRZEBOWANIE NA ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW 

BUDOWLANYCH (REMONTY PROWADZONE SAMODZIELNIE) 

 

  
 

 Rodzaj pojemnika Ilość sztuk 
 

 Worek na gruz budowlany 0,5 m3 43. 
 

 Worek na gruz budowlany 1 m3 44 
 

 Kontener 7 m3 – załadunek do 1t 45. 
 

 Gruzownik 3,5 m3 – załadunek do 5t 46. 
 

    

  
 

   

 

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 
 

  
 

  

Oświadczam, iż zobowiązuję się wnieść opłatę wg cennika określonego w uchwale Rady Gminy Tworóg 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 skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych 

z rzeczywistością. 

 

 47. Data 

 

 

 

48. Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska; pieczątka osoby upoważnionej) 
 

   

POUCZENIE 

Usługa zostanie wykonana w terminie 10 dni licząc od dnia, w którym deklaracja wpłynie do Urzędu 

Gminy w Tworogu. 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 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji  

(Dz. U. z 2005r. Nr 299, poz. 1954 z późn. zm.). 
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