
UCHWAŁA NR XXXVIII/307/2013
RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU

z dnia 29 maja 2013 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 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6r ust. 4 ustawy 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.), 
art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. 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 Rady 
Miejskiej w Ogrodzieńcu Nr LIX/434/2010 z dnia 18 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu 
konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi 
podmiotami 

Rada Miejska w Ogrodzieńcu uchwala: 

§ 1. 

1. Określa się szczegółowy zakres świadczenia dodatkowych usług 
w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których 
zamieszkują mieszkańcy, z terenu gminy Ogrodzieniec w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 
opłatę dodatkową. 

2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za podstawienie i odbiór 
pojemników służących do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych, po zapełnieniu pojemnika/pojemników 
o pojemności określonej w obowiązującej Uchwale Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu w sprawie regulaminu 
utrzymania i czystości na terenie gminy Ogrodzieniec.

§ 2. 

1. Opłata za podstawienie pojemnika służącego do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz za 
jednorazowy odbiór i zagospodarowanie odpadów w nim zgromadzonych na nieruchomości na której odpady 
zbierane są w sposób selektywny wynosi: 

a) pojemnik o pojemności 120 l dla nieruchomości jednorodzinnych– 16,00 zł, 

b) pojemnik o pojemności 240 l dla nieruchomości jednorodzinnych– 22,00 zł, 

c) pojemnik o pojemności 1100 l dla nieruchomości wielomieszkaniowych (bloki) – 55,00 zł.

2. Opłata za podstawienie pojemnika służącego do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz za 
jednorazowy odbiór i zagospodarowanie odpadów w nim zgromadzonych na nieruchomości na której odpady 
zbierane są w sposób nie selektywny wynosi: 

a) pojemnik o pojemności 120 l dla nieruchomości jednorodzinnych– 32,00 zł, 

b) pojemnik o pojemności 240 l dla nieruchomości jednorodzinnych– 44,00 zł, 

c) pojemnik o pojemności 1100 l dla nieruchomości wielomieszkaniowych (bloki) – 110,00 zł.

3. Za dostarczenie pojemników na zmieszane odpady komunalne, a także za ich zagospodarowanie 
odpowiedzialny będzie przedsiębiorca wyłoniony w drodze przetargu, na zasadach określonych w umowie.

§ 3. 

Zapotrzebowanie na skorzystanie z usługi należy zgłosić w formie deklaracji, stanowiącej załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały. 
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§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec. 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r. . 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Maria Lipka-Stępniewska
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Załącznik nr 1 
do Uchwały Nr XXXVIII/307/2013  

Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu 
 z dnia 29 maja 2013 r. 

 
 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 
ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI 

NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA OBSZARZE MIASTA  
I GMINY OGRODZIENIEC – ZA USŁUGI DODATKOWE1 

 
Podstawa 
prawna: 

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

Składający: Właściciel nieruchomości, współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostki 
organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne 
podmioty władające nieruchomością 

Termin 
składania: 

21 dni przed planowanym terminem skorzystania z usługi 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 
Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację: 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec 
Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec 
42-440 Ogrodzieniec, ul. Plac Wolności 25 
32 6709700 
B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 
TYTUŁ PRAWNY DO NIERUCHOMOŚCI (ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWY KWADRAT) 
 

  właściciel nieruchomości                                                                współwłaściciel 
 

 użytkownik wieczysty                                                                      posiadacz  
 

  inne podmioty władające nieruchomością 

C. DANE IDENTYFIKACYJNE 

C.1. OSOBA FIZYCZNA 
IMIĘ I NAZWISKO  
 
 

PESEL (OSOBY FIZYCZNE) 
 

           
 

C.2. DANE NIERUCHOMOŚCI - na której powstają odpady komunalne2 
 Miejscowość 
 

 Ulica  Nr domu 

 Nr lokalu 
 
 

 Kod pocztowy  Poczta 

                                                
1  W zabudowie wielorodzinnej deklarację składa zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością. 
2  Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację. 
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D. CZAS TRWANIA DODATKOWEJ USŁUGI 
Ilość miesięcy łącznie …………… 
Od m-c……….. do m-c………….. 
 
E. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 

   złożenie deklaracji 
 

 korekta deklaracji  (data zaistnienia zmian __-__-____ ) 

F. DEKLARUJĘ ZAPOTRZEBOWANIE NA DODATKOWE USŁUI ŚWIADCZONE PRZEZ 
GMINĘ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI 
NIERUCHOMOŚCI I ZAGOSPODAROWANIA TYCH ODPADÓW- NA ODBIÓR I 
ZAGOSPODAROWANIE ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH 
Rodzaj pojemnika Ilość sztuk 
Pojemnik o pojemności 120 l  

 
Pojemnik o pojemności 240 l 
 

 

Pojemnik o pojemności 1100 l  
 

G. OŚWIADCZAM, ŻE NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ODPADY BĘDĄ 
GROMADZONE I ODBIERANE W SPOSÓB SELEKTYWNY 
                                                        � TAK                                       � NIE    
H. KWOTA OPŁATY  (ustalona  na  podstawie  Uchwały Nr XXXVIII/307/2013 Rady 
Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 29 maja 2013r.) 
Kwota opłaty za pojemnik o 
pojemności 120 l 

 
…………………zł 

 
 

Kwota opłaty za pojemnik o 
pojemności 240 l 

 
………………….zł 

 
Kwota opłaty za pojemnik o 
pojemności 1100 l 

 
………………….zł 

 
 

SUMA 
 

………………….zł 
 

I. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 
 
 
Data Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska; pieczątka 

osoby upoważnionej) 
 

POUCZENIE 
Usługa zostanie wykonana w terminie zgodnym z harmonogramem odbioru odpadów 
komunalnych zmieszanych z danej nieruchomości. W przypadku niewpłacenia opłaty w 
terminie 14 dni od dnia wykonania usługi, niniejsza deklaracja stanowić będzie podstawę do 
wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o 
postępowaniu egzekucyjnym (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.) 
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