
UCHWAŁA NR 128/XVII/2012
RADY GMINY RADŁÓW

z dnia 21 listopada 2012 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właściciela nieruchomości 

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 (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 
r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391) oraz w związku z art. 10 ust. 
1 oraz 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. z 2011r. Nr 152, poz. 897z późn. zm.) Rada Gminy Radłów uchwala, co 
następuje: 

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

§ 2. 1. Deklaracje, o których mowa w § 1, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w sekretariacie 
Urzędu Gminy Radłów ul. Oleska 3, 46-331 Radłów (pokój nr 13). 

2. Z zastrzeżeniem ust.3, pierwszą deklarację należy złożyć w terminie do 15 marca 2013 roku. 

3. Informacja o terminach składania kolejnych deklaracji jak również deklaracji składanych przez właścicieli 
zamieszkałych po dniu 15 marca 2013 roku zawarta jest w objaśnieniach do deklaracji stanowiącej załącznik do 
uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radłów. 

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

 

Przewodnicząca Rady Gminy Radłów 

Irena Czubaj-Zając
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 128/XVII/2012 
Rady Gminy Radłów 
z dnia 21 listopada 2012 r. 

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB 
RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI. 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 

POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY RADŁÓW 
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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 z późn. zm.) 

Objaśnienia: 

1. Właściciel nieruchomości zamieszkałej jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Radłów deklarację 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej 
nieruchomości pierwszego mieszkańca. 

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Radłów nową 
deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 

3. Zgodnie z art. 6o w/w ustawy w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy 
Radłów określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę 
uzasadnione szacunki. 

4. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać w odstępach kwartalnych: 

- za miesiące I -III do dnia 15 marca danego roku, 

- za miesiące IV -VI do dnia 15 maja danego roku , 

- za miesiące VII – IX do dnia 15 września danego roku, 

- za miesiące X – XII do dnia 15 listopada danego roku . 

w kasie Urzędu Gminy Radłów, na rachunek nr: 91 8909 1045 2004 0000 0013 0001 w tytule podając 
adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne oraz imię i nazwisko właściciela nieruchomości 
lub u inkasenta. 

________________________________________ 

1) Należy zaznaczyć właściwy kwadrat 

2) Dla każdej nieruchomości zamieszkałej należy złożyć odrębną deklarację 

3) Należy podać imię i nazwisko 
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4) Selektywne zbieranie odpadów – zbieranie i gromadzenie w oddzielnych pojemnikach lub workach 
poszczególnych rodzajów odpadów z podziałem na: 

a) papier - niebieski pojemnik lub worek, 

b) tworzywa sztuczne (plastik), metale, opakowania wielomateriałowe - żółty pojemnik lub worek, 

c) szkło - biały pojemnik lub worek, 

d) odpady komunalne ulegające biodegradacji – brązowy pojemnik lub worek, 

e) pozostałe odpady zmieszane - czarny pojemnik lub worek na odpady pozbawione frakcji wymienionych 
w punktach od a) do d). 

Sposób zbierania odpadów komunalnych będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku 
niewywiązywania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów Wójt Gminy, w drodze decyzji, 
naliczy opłatę za odprowadzanie odpadów zmieszanych wraz z zaległymi odsetkami. 

5) W przypadku wyboru metody nieselektywnego zbierania odpadów komunalnych należy wybrać stawkę 
podstawową, a przy wyborze selektywnej zbiórki odpadów komunalnych należy wybrać właściwą opłatę 
obniżoną 
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