
Projekt 
 
z dnia  2 sierpnia 2022 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR LVI.302.2022 

RADY GMINY KOMPRACHCICE 
z dnia 11 sierpnia 2022 r. 

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne położonych na obszarze Gminy Komprachcice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. 
poz. 559 z późn. zm.) art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.) Rada Gminy Komprachcice uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się wzór deklaracji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne położonych 
na obszarze Gminy Komprachcice, stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 2. Deklarację, o której mowa w §1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w siedzibie Urzędu 
Gminy w Komprachcicach, 46-070 Komprachcice ul. Kolejowa 3 w formie pisemnej w terminach, o których 
mowa w art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz.U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.). 

§ 3. Określa się warunki i tryb składania deklaracji, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej: 

1) dopuszcza się składanie deklaracji we wszystkich formatach wymienionych w Rozporządzeniu Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów 
elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii 
dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 180), przy czym układ informacji i powiązań 
składanych deklaracji jest zgodny z układem danych zawartych we wzorze deklaracji, o którym mowa 
w §1, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały; 

2) wypełniony formularz deklaracji należy przesłać z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług 
Administracji Publicznej, zwanej dalej ePUAP i opatrzyć bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów o podpisie 
elektronicznym, lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komprachcice. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.          

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Krzysztof Szopa 
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2.

Nazwisko i imię * / pełna nazwa **

5.

8. Gmina 9. Kod pocztowy/poczta

10. Miejscowość 11. Ulica 12.  Numer domu 13.  Numer lokalu

B. 2. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
 (wypełnić w przypadku, gdy jest inny niż adres zamieszkania/siedziby):

14. Miejscowość 15. Ulica 16.  Numer domu 17.  Numer lokalu

B. 3. ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnić w przypadku, gdy jest inny niż adres zamieszkania/siedziby):
18.

21. Gmina 22. Kod pocztowy/poczta

23. Miejscowość 24. Ulica 25.  Numer domu 26.  Numer lokalu

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r. poz. 1297)      

Miejsce składania deklaracji: Urząd Gminy w Komprachcicach 46-070 Komprachcice ul. Kolejowa 3¹

Kraj 19. Województwo 20. Powiat

* dotyczy osób fizycznych ** dotyczy podmiotu niebędącego osobą fizyczną

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
data powstania obowiązku

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
data zaistnienia zmian

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

A. OBOWIAZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat)

1.

   pierwsza deklaracja

Składający: (zaznaczyć właściwy kwadrat)

 podmiot niebędący osobą fizyczną   osoba fizyczna/osoba fizyczna prowadząca działalność 
gospodarczą

3.

B. 1. Adres zamieszkania* / siedziby**
Kraj 6. Województwo 7. Powiat

4.
PESEL* NIP** Nr telefonu/adres e-mail

  wygaśnięcie obowiązku

Organ właściwy do złożenia deklaracji: Wójt Gminy Komprachcice

Składający: Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art.2)

Termin składania: 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych (art. 6m ust. 1) lub w terminie do 10 dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym nastąpiła ta zmiana będąca podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi (art. 6m ust. 2)

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI  –  NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, 

A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

data wygaśnięcia obowiązku

 nowa deklaracja

Załącznik do Uchwały Nr LVI.302.2022
Rady Gminy Komprachcice

z dnia 11 sierpnia 2022 r.
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C. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI:

Opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami ²

C. 1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne      Częstotliwość odbioru 1) -jeden raz w miesiącu, 2) -  2 razy w miesiącu

27. Objętość 28. Stawka 29. Ilość 30. Częstotliwość 31. Opłata
pojemnika opłaty pojemników odbioru miesięczna

C. 2. Zmieszane odpady opakowaniowe    Częstotliwość odbioru 1) -jeden raz w miesiącu, 2) -  1 raz na dwa miesiące
32. Objętość 33. Stawka 34. Ilość 35. Częstotliwość 36. Opłata

pojemnika opłaty pojemników odbioru miesięczna

C. 3. Papier    Częstotliwość odbioru 1) -jeden raz w miesiącu, 2) -  1 raz na dwa miesiące
37. Objętość 38. Stawka 39. Ilość 40. Częstotliwość 41. Opłata

pojemnika opłaty pojemników odbioru miesięczna

C. 4. Szkło     Częstotliwość odbioru - jeden raz na 3 miesiące
42. Objętość 43. Stawka 44. 45. Opłata

pojemnika opłaty miesięczna

C. 5. Bioodpady    Częstotliwość odbioru 1 raz w miesiącu
46. Objętość 47. Stawka 48. Ilość 49. Opłata

pojemnika opłaty pojemników miesięczna

Pojemnik 1100 l 125,00 0,00
C. 6. Łączna miesięczna kwota opłaty (suma kwot wpisanych w polach 
31,36,41,45,49 )

1

Pojemnik 360 l 78,00 0,00
Pojemnik 660 l 105,00 0,00

1
1

Pojemnik 120 l 26,80 0,00
Pojemnik 240 l 53,60 0,00

1
1

Pojemnik 660 l 105,00 0,00
Pojemnik 1100 l 125,00 0,00

Pojemnik 240 l 53,60 0,00
Pojemnik 360 l 78,00 0,00

0,33
0,33
0,33
0,33

Pojemnik 1100 l 125,00 0,00

Pojemnik 120 l 26,80 0,00

Pojemnik 360 l 78,00 0,00
Pojemnik 660 l 105,00 0,00

0,33

Ilość
pojemników

Pojemnik 360 l 78,00

0,00
Pojemnik 240 l 53,60 0,00

Pojemnik 660 l 105,00 0,00
Pojemnik 1100 l 125,00 0,00

Pojemnik/worek 120 l 26,80

Pojemnik 120 l 26,80 0,00

Pojemnik 1100 l

53,60
78,00

105,00
125,00

Pojemnik 240 l
Pojemnik 360 l

0,00

0,00
0,00

0,00

Pojemnik 660 l

Pojemnik 240 l 53,60 0,00

Pojemnik 120 l 26,80

0,00
0,00
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D. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

50. Data złożenia deklaracji 51. Czytelny podpis

E. ADNOTACJE URZĘDOWE

Objaśnienia:

POUCZENIE:

Deklarację podpisuje właściciel nieruchomości, zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością, osoby upoważnione 
do reprezentowania - należy wskazać (jako odpowiednie dokumenty dołączone do deklaracji) podstawę umocowania oraz 
sposób reprezentacji podmiotu, w imieniu którego składana jest deklaracja.

1) Deklaracja składana w formie papierowej lub elektronicznej.
2) Wysokość miesięcznej opłaty stanowi iloczyn stawki opłaty za pojemnik, ilości pojemników i częstotliwości odbioru, a w przypadku odbioru raz na 
3 miesiące opłatę miesięczną należy wyliczyć wg wzoru: stawka opłaty * ilość pojemników * 0,33.

W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub wpłacenia ich w niepełnej 
wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w 
administracji.
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Komprachcice ul Kolejowa 3 46-070 Komprachcice.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w urzędzie gminy - tel. 774 031 700.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. 3 celu, a po tym czasie przez okres oraz w 
zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
6. Posiadacie Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony danych Osobowych.
8. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).
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