UCHWAŁA NR XXXVI/314/2017
RADY GMINY PABIANICE
z dnia 27 lutego 2017 r.
w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Pabianice w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu
ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. :
Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579) oraz art. 6 r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t. j. : Dz. U. z 2016 r. poz. 250) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Pabianice w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia
oraz wysokość cen za te usługi.
§ 2. Gmina Pabianice świadczy dodatkowe usługi użyczenia dodatkowego pojemnika na odpady komunalne
o następujacych pojemnościach i dla następujących frakcji odpadów:
1) zmieszane odpady komunalne - pojemnik o pojemności 0,12 m3 (120 l);
2) odpady biodegradowalne - pojemnik o pojemności 0,12 m3 (120 l).
§ 3. 1. Zapotrzebowanie na skorzystanie z usług, o których mowa w §2 należy zgłosić w formie deklaracji ,
której wzór stanowi załącznik do uchwały.
2. Usługa użyczenia dodatkowego pojemnika będzie wykonana w miesiącu następujacym po miesiącu,
w którym złożono deklarację.
§ 4. Właściciel nieruchomości obowiązany jest do uiszczania miesięcznej
dodatkowych w następującej wysokości:

opłaty za korzystanie z usług

1) zmieszane odpady komunalne - cena 54 zł za pojemnik, za każdy miesiąc wykonywania usługi;
2) odpady biodegradowalne - cena 27 zł za pojemnik, za każdy miesiąc wykonywania usługi .
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy
Pabianice
Marek Muszczak
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Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/314/2017
Rady Gminy Pabianice
z dnia 27 lutego 2017 r.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w ramach usług dodatkowych
Deklarację należy wypełnić czytelnie, ręcznie, komputerowo lub na maszynie, drukowanymi literami, czarnym lub
niebieskim kolorem.
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t. j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 250).

Składający:

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz
jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych
podmiotów władających nieruchomością

Miejsce składania:

Urząd Gminy w Pabianicach ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice

Organ właściwy do złożenia
deklaracji:

Wójt Gminy Pabianice

A. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLRACJĘ
Rodzaj podmiotu: (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku „x”)

□ 1. właściciel □ 2. współwłaściciel □ 3.użytkownik wieczysty □ 4.posiadający nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu
□ 5. inny podmiot władający nieruchomością
2.. Imię i nazwisko* / Nazwa**

3. Numer PESEL/Identyfikator NIP1)

4. Identyfikator REGON **

B. ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY**
5. Kraj

6. Województwo

7. Powiat

8. Gmina

9. Ulica

10. Nr domu

11. Nr lokalu

12. Miejscowość

13. Kod pocztowy

14. E-mail

15. Telefon

C. ADRES DO KORESPONDENCJI (WPISAĆ JEŚLI ADRES DO KORESPONDENCJI JEST INNY NIŻ ADRES
ZAMIESZKANIA)
16.Województwo

17. Gmina

18. Powiat

19. Miejscowość

20. Ulica

21. Nr domu

Id: 171E3610-ED65-4EDC-91B3-E699886E2E17. Podpisany

22. Nr lokalu
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D. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY PABIANICE, KTÓREJ DOTYCZY DEKLARACJA
1. Miejscowość

2. Ulica

5. Kod pocztowy

6. Poczta

3. Nr domu

4. Nr
lokalu

E. WYLICZENIE WYSOKOŚCI NALEŻNEJ OPŁATY ZA USŁUGĘ DODATKOWĄ :

RODZAJ USŁUGI

□

WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY

Odpady komunale zmieszane - pojemnik 120 l.
54 zł.

□

Odpady biodegradowalne - pojemnik 120 l.
27 zł.

Wysokość miesięcznej opłaty za usługi dodatkowe wynosi …………………zł.
(słownie ……………………………………………………………………………………….)
F. PODPIS WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ WŁAŚCICIELA
NIERUCHOMOŚCI
1. Imię i nazwisko właściciela nieruchomości/osoby
reprezentującej właściciela nieruchomości

2. Podpis (pieczęć)

Data wypełnienia deklaracji
G. ADNOTACJE ORGANU
Data i podpis pracownika

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 2016 r., poz. 559)
Objaśnienia:

* dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi
**dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących osobami fizycznymi
1) Numer PESEL wpisują właściciele nieruchomości będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL,
nieprowadzący działalności gospodarczej, identyfikator podatkowy NIP wpisują pozostali właściciele
nieruchomości.
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