Uchwała Nr ……………..
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia …………………
w sprawie określenia dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz
wysokości cen za te usługi
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) Rada Miejska w Praszce
uchwala, co następuje:
§1
Określa się następujące dodatkowe usługi świadczone przez Gminę Praszka w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Praszka i zagospodarowania
tych odpadów w zamian za dodatkową opłatę ponoszoną przez właściciela nieruchomości:
1. Odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych przekraczających ilości określone w
uchwale Rady Miejskiej w Praszce w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
§ 2.
Ustala się następujące stawki opłat za usługi dodatkowe świadczone przez Gminę Praszka,
wymienione w § 1, w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych :
1) cena za odbiór i zagospodarowanie odpadów, o których mowa w § 1 w cenie 24,00 zł za
worek 0,12 m3,
2) cena za odbiór i zagospodarowanie odpadów, o których mowa w § 1 w cenie 30,00 zł za
pojemnik 0,12 m3,
3) cena za odbiór i zagospodarowanie odpadów, o których mowa w § 1 w cenie 50,00zł za
pojemnik 0,24 m3,
4) cena za odbiór i zagospodarowanie odpadów, o których mowa w § 1 w cenie 120,00 zł za
pojemnik 1,1 m3.
§3.
1. Zapotrzebowanie na skorzystanie z usługi należy zgłosić w formie deklaracji
2. Wzór deklaracji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 4.
Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Praszce nr 282/XXXV/2018 z dnia 26 kwietnia 2018r. w
sprawie określenia dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen
za te usługi.
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolski

Załącznik nr 1
do uchwały nr ………….
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia ………………….
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI , WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE
DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
- USŁUGI DODATKOWE
dzień – miesiąc – rok
_____- _______ - ______
Podstawa prawna:
Składający:
Miejsce składania:
Termin składania :

A.
B.

MIEJSCE
SKŁADANIA
DEKLARACJI
OBOWIĄZEK
ZŁOŻENIA
DEKLARACJI

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach
(tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1439.)
Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych,
położonych na terenie gminy Praszka na których powstają odpady komunalne
Urząd Miejski w Praszce
Termin składania w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie
(wygaśnięcie) obowiązku opłaty lub wysokości opłaty
URZĄD MIEJSKI W PRASZCE
PL. GRUNWALDZKI 13
46-320 PRASZKA
□ ZŁOŻENIE DEKLARACJI

□ KOREKTA DEKLARACJI

□ WŁAŚCICIEL
C.

SKŁADAJĄCY
DEKLARACJĘ

□ WSPÓŁWŁAŚCICIEL

□ POSIADACZ SAMOISTNY

□ UŻYTKOWNIK WIECZYSTY

□ WSPÓŁUŻYTKOWNIK WIECZYSTY

□ ZARZĄDCA (ZARZĄD TRWAŁY)

□ ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI

□ INNY ……………..

RODZAJ SKŁADAJĄCEGO
□ OSOBA FIZYCZNA

□ OSOBA PRAWNA

□ JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
IMIĘ I NAZWISKO
D.

DANE
SKŁADAJĄCEGO
DEKLARACJĘ

………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..
IMIĘ OJCA
IMIĘ MATKI
ADRES POCZTY
ELEKTRONICZNEJ
…………………………………………………. ………………………………...
PESEL
TELEFON
…………………………….
…….. ………………………
ADRES SIEDZIBY/ ADRES ZAMIESZKANIA (korespondencyjny)

KRAJ
………………………..
GMINA

WOJEWÓDZTWO
…………………………
ULICA

………………………
MIEJSCOWOŚĆ

…………………………
KOD POCZTOWY

POWIAT
…………………………
NR DOMU NR
LOKALU
………
…………
POCZTA

………………………… …………………………

…………………………

E. ADRES
NIERUCHOMOŚCI,
NA KTÓREJ
POWSTAJĄ ODPADY

GMINA

ULICA

NR DOMU

NR
LOKALU

………………………..
MIEJSCOWOŚĆ

………………………….
KOD POCZTOWY

………….
POCZTA

…………

………………………… …………………………

…………………………

F. DEKLARUJĘ ZAPOTRZEBOWANIE NA ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH
RODZAJ POJEMNIKA

ILOŚĆ SZTUK

OKRES

Worek o poj. 0,12 m3
Pojemnik o poj. 0,12 m3
Pojemnik o poj. 0,24 m3
Pojemnik o poj. 1,1 m3

G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

…………………………….
miejscowość i data

……………………………….
czytelny podpis

H. KLAUZULA RODO
Oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 2016r.)
zapoznałem/zapoznałam się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych
…………………………….
miejscowość i data

……………………………….
czytelny podpis

H. ADNOTACJE URZĘDU
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Objaśnienia:
1. do obliczania wysokości opłaty miesięcznej należy przyjąć stawkę zgodną z uchwałą nr …………… Rady Miejskiej
w Praszce z dnia ………….r. , która wynosi:
RODZAJ POJEMNIKA
Worek o poj. 0,12 m3
Pojemnik o poj. 0,12 m3
Pojemnik o poj. 0,24 m3
Pojemnik o poj. 1,1 m3

Opłata za jeden dodatkowy
wywóz
24zł
30 zł
50 zł
120 zł

pouczenie:
Usługa zostanie wykonana w terminie 7dni licząc od dnia, w którym deklaracja wpłynie do Urzędu Miejskiego w Praszce
W przypadku nie wpłacenia w terminach kwoty opłaty lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości , niniejsza deklaracja stanowi
podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego , zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017r., poz. 1201 z późn. zm.)

