
UCHWAŁA NR XIX/123/13
RADY GMINY KOMPRACHCICE

z dnia 31 stycznia 2013 r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez 
właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Komprachcice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, 
poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 
172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, 
poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 
1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675, z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, 
Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz.1281, Nr149, poz.777, z 2012 r., poz.567) oraz art. 6n ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r., poz.391) w związku 
z art. 12 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897, Nr 171, poz. 1016, Nr 224, poz.1337), Rada Gminy 
Komprachcice uchwala co następuje: 

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Komprachcice, w brzmieniu jak w załączniku do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Określa się termin składania pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na dzień 31 marca 2013 r. 

2. Deklaracje, o których mowa w § 1 należy składać w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Komprachcicach, 46-070 Komprachcice ul. Rolnicza 6. 

§ 3. Określa się następujący wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

1) oświadczenie o uczących się dzieciach pozostających poza miejscem zamieszkania wraz z kopią legitymacji 
szkolnej/studenckiej; 

2) oświadczenie o ilości osób przebywających poza granicami kraju, a zameldowanych na terenie nieruchomości; 

3) potwierdzenie zamieszkania poza granicami Gminy Komprachcice. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komprachcice. 

§ 5. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez: 

1) ogłoszenie w Informatorze Gminy; 

2) wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Komprachcice przy ul. Kolejowej 3, 46-070 
Komprachcice; 

3) ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Komprachcice. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Antoni Wencel
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Załącznik do Uchwały Nr XIX/123/13 Rady Gminy Komprachcice z dnia 31 stycznia 2013 r. 

 

DEKLARACJA O WYSOKO ŚCI OPŁATY  
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 
Pola jasne należy wypełnić czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie wielkimi, drukowanymi literami, 
czarnym lub niebieskim kolorem. 
 
 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., 
poz.391). 
 
Składający: Właściciele nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, znajdujących 
się w granicach administracyjnych Gminy Komprachcice, przez których rozumie się także współwłaścicieli, 
posiadaczy samoistnych, współposiadaczy samoistnych, użytkowników wieczystych, współużytkowników 
wieczystych, posiadaczy zależnych, współposiadaczy zależnych, zarządców.  
 
Termin składania: W terminie do dnia 31 marca 2013 r., a także w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności 
mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku uiszczania opłaty lub zaistnienia zdarzeń 
mających wpływ na wysokość opłaty. 
 
Miejsce składania: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach, 46-070 
Komprachcice, ul. Rolnicza 6. 
 
 
A. OBOWIĄZEK ZŁO ŻENIA DEKLARACJI (zaznaczy ć właściwy kwadrat) 

1.  □ pierwsza deklaracja                                   □ zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji 

 
B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJ Ę  (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

2. □ właściciel                                                   □ użytkownik wieczysty   □ najemca, dzierżawca 

     □ współwłaściciel                                          □ zarządca  1)                    □ inny: …………………… 

 
C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJ Ę 
C.1. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

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

C.2. Pełna nazwa/Imię i nazwisko 

4. 

C.3. Identyfikator 

5. REGON 
 

6. NIP 7. PESEL 

8. E-MAIL 9. TELEFON STACJONARNY  
 

10. TELEFON KOMÓRKOWY 

C.4. Adres zamieszkania 

11. KRAJ 
 

12.WOJEWÓDZTWO 13. POWIAT 

14. GMINA 
 

15.ULICA 16. NUMER DOMU 17. NUMER LOKALU 

18. MIEJSCOWOŚĆ 
 

19.KOD POCZTOWY 20. POCZTA 

Id: DE91A48D-8E5B-459D-B847-6E7E92132520. Podpisany Strona 2



C.5. Adres korespondencyjny 

21.KRAJ 
 

22.WOJEWÓDZTWO 23 POWIAT 

24.GMINA 
 

25.ULICA 26.NUMER DOMU 27.NUMER LOKALU 

28.MIEJSCOWOŚĆ 
 

29.KOD POCZTOWY 30. POCZTA 

 
D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJ Ą ODPADY  2) 

31. NR  DZIAŁKI/EK NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ NIERUCHOMOŚĆ 
 

32.KRAJ 
 

33.WOJEWÓDZTWO 34.POWIAT 

35.GMINA 
 

36.ULICA 37.NR  DOMU 38.NR LOKALU 

39.MIEJSCOWOŚĆ 
 

40.KOD POCZTOWY 41.POCZTA 

D.1. WYPOSAŻENIE NIERUCHOMO ŚCI W PRZYDOMOWY  KOMPOSTOWNIK   
(zaznaczyć właściwy kwadrat)  

42. a) oświadczam, że bioodpady będę gromadzić w kompostowniku, a uzyskany kompost będę wykorzystywać 
na własne potrzeby na mojej posesji jednorodzinnej, zagrodowej lub rekreacyjnej: 3)              

□ TAK                                                                                     □ NIE  

b) wielkość kompostownika:    ………… szerokość  x ………… długość  x ………… wysokość (w metrach) 

c) szacunkowa ilość odpadów gromadzonych  w przydomowym  kompostowniku w ciągu roku: 
………………… (w litrach)  

D.2. SPOSÓB GROMADZENIA NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA NIERUCHOMO ŚCI   
(zaznaczyć właściwy kwadrat) 4) 

43. □ kanalizacja sieciowa grawitacyjna                                □ kanalizacja sieciowa ciśnieniowa 

       □ przydomowa oczyszczalnia ścieków                              □ szczelny zbiornik wybieralny 

 
E. USTALENIE WYSOKO ŚCI OPŁATY 
44. Na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji, zamieszkuje: …………………………. 
osób, a zameldowanych jest ……..osób.  

45. Wyjaśnienie różnicy pomiędzy ilością osób zameldowanych, a faktycznie 
zamieszkałych………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

46.Odpady komunalne gromadzone są w sposób (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□ selektywny                                        □  zmieszany  
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47. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi: 

a) liczba  mieszkańców zamieszkujących nieruchomość   ………. 

b) stawka opłaty ustalonej w drodze odrębnej uchwały Rady Gminy Komprachcice w sprawie wyboru metody  
ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości tej opłaty, w tym: 

- za odpady zbierane w sposób selektywny …….zł /osoba 5) 

- za odpady zbierane w sposób zmieszany ……. zł /osoba 5) 

c) miesięczna kwota do zapłaty razem …………zł (słownie …………………….zł) 6)  

 
F.  ZAŁĄCZNIKI (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
1. Oświadczenie o uczących się dzieciach pozostających poza miejscem zamieszkania wraz             

z kopią legitymacji szkolnej/studenckiej. □ 

2. Oświadczenie o ilości osób przebywających poza granicami kraju, a zameldowanych na 
terenie nieruchomości. □ 

3. Potwierdzenie zamieszkania poza granicami Gminy Komprachcice. □ 

 
G. OŚWIADCZENIE I PODPIS  SKŁADAJ ĄCEGO DEKLARACJ Ę 
 
1. Dane zawarte w deklaracji są zgodne ze stanem faktycznym. 
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych z ustaleniem należności 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
         …………………………………………                                 …………………………………………  
                      (miejscowość i data)                                                                        (czytelny podpis) 
 
 
I. ADNOTACJE ORGANU 
 
 
 
 
POUCZENIE:  
 
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 2005 r. Nr 229, poz. 1954, ze 
zm.) 
 
Objaśnienia: 
1) w zabudowie wielorodzinnej deklarację składa zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością; 
2) dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację; 
3), 4) dane potrzebne do celów sprawozdawczych; 
5) wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, o której mowa w 
części D niniejszej deklaracji stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki 
opłaty ustalonej w drodze odrębnej uchwały;    
6) w przypadku wyboru metody nieselektywnego zbierania odpadów komunalnych należy wybrać stawkę 
podstawową, a przy wyborze selektywnej zbiórki odpadów komunalnych należy wybrać opłatę obniżoną. 
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