UCHWAŁA NR XXXVIII/495/17
RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH
z dnia 28 marca 2017 r.
w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Miasto Pabianice
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów oraz wysokości cen za te usługi
Na podstawie art. 6 r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 250, zm. poz. 1020 i 1250, 1920) i art. 18 ust. 2 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579, 1948) uchwala się,
co następuje:
§ 1. Określa się rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez Miasto Pabianice w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za
te usługi, których wykaz zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zapotrzebowanie na skorzystanie z usług, o których mowa w §1 należy zgłosić na 7 dni przed
planowanym ich wykonaniem, w formie deklaracji której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. 1. Właściciel nieruchomości obowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty, według cen usług
określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Opłatę za usługi dodatkowe należy uiszczać razem z opłatą podstawową za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, w terminach określonych uchwałą w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XI/121/15 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 18 maja 2015 r. zmieniająca
uchwałę nr VI/46/15 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 29 stycznia 2015 roku zmieniającą uchwałę nr
XLII/525/13 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 8 lipca 2013 roku w sprawie określenia rodzaju
dodatkowych usług świadczonych przez Miasto Pabianice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 01 maja
2017r.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/495/17
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 28 marca 2017 r.
RODZAJE DODATKOWYCH USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ MIASTO PABIANICE
W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI
NIERUCHOMOŚCI I ZAGOSPODAROWANIA TYCH ODPADÓW ORAZ WYSOKOŚĆ CEN
ZA TE USŁUGI

LP
1.

2.

3.

CENA USŁUGI
CZĘSTOTLIWOŚĆ
[zł/m-c]
ODBIORU
Usługa stałego użyczenia dodatkowego pojemnika na zmieszane odpady komunalne dla nieruchomości
zamieszkałych obok podstawowego zestawu pojemników/worków użyczonych w ramach świadczenia usług
podstawowych (tj. stały odbiór i zagospodarowanie dodatkowych odpadów)
Jeden odbiór
a) za pojemnik o pojemności 120 litrów
8,50 zł
w pierwszym terminie
b) za pojemnik o pojemności 240 litrów
17,00 zł
harmonogramu
odbioru zmieszanych
c) za pojemnik o pojemności 1100 litrów
78,00 zł
odpadów na dany
miesiąc
Usługa jednorazowego odbioru i zagospodarowania odpadów zielonych z terenu nieruchomości
(tj. jednorazowe podstawienie i opróżnienie pojemnika)
Odbiór w ciągu 5 dni
a) za pojemnik o pojemności 1100 litrów
39,00 zł
od daty podstawienia
b) za kontener KP-7
248,00 zł
pojemnika/ów
Usługa jednorazowego odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnychz porządkowania terenu
nieruchomości (takich jak: wielkogabaryty, tekstylia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
(tj. jednorazowe podstawienie i opróżnienie pojemnika)
Odbiór w ciągu 5 dni
a) za pojemnik o poj. 1 100 litrów
78,00 zł
od daty podstawienia
b) za kontener KP-7
496,00 zł
pojemnika/ów
NAZWA USŁUGI
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/495/17
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 28 marca 2017 r.
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI DRUKOWANYMI LITERAMI
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – W
RAMACH USŁUG DODATKOWYCH
Podstawa
Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r.
prawna:
poz. 250 z póź. zm.)
Składający:
Właściciel nieruchomości lub współwłaściciel, użytkownik wieczysty, jednostka organizacyjna, osoby
posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające
nieruchomością
Termin
7 dni przed planowanym terminem skorzystania z usług dodatkowych
składania:
Miejsca
Urząd Miejski w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, I piętro, pokój nr 17
składania:
□ pierwsza deklaracja
□ korekta (data zaistnienie zmian…... …..... …......)
A. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI(zaznaczyć właściwy kwadrat)
□  Właściciel/Współwłaściciel
□ Użytkownik wieczysty
□ Zarządca nieruchomości
□ Inne (podać jakie:.......................................................................................................................)
B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
B.1. Dane identyfikacyjne:
1). Wypełnia osoba fizyczna:
Nazwisko
Imię
PESEL

2). Wypełnia osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, przedsiębiorca
Pełna nazwa

REGON

NIP

Dane osób upoważnionych do reprezentowania1

B.2. Adres do korespondencji:
Miejscowość

Kod pocztowy

Ulica

Numer telefonu2
C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJA ODPADY KOMUNALNE
Ulica
Nr domu

Nr domu

Nr lokalu

Nr lokalu

D. DEKLARUJĘ ZAPOTRZEBOWANIE NIERUCHOMOŚCI NA USŁUGĘ DODATKOWĄ:
D.1. Stała usługa użyczenia dodatkowego pojemnika na zmieszane odpady komunalne obok podstawowego zestawu
pojemników/worków użyczonych w ramach świadczenia usług podstawowych (tj. stały odbiór i zagospodarowanie
dodatkowych odpadów)
Rodzaj pojemnika
Ilość
Cena usługi
Częstotliwość odbioru
pojemników
[zł/miesiąc]
[szt.]
Jeden odbiór w pierwszym
120 litrów na zmieszane odpady komunalne
...................
..... zł
terminie harmonogramu
240 litrów na zmieszane odpady komunalne
..................
..... zł
odbioru zmieszanych
..... zł
odpadów komunalnych na
1100 litrów na zmieszane odpady komunalne
..................
dany miesiąc.

Id: 62AE20AC-D4FE-4118-A020-A94A474A17B9. Podpisany

Strona 1

D.2.Usługa jednorazowego odbioru i zagospodarowania odpadów zielonych z terenu nieruchomości (tj. jednorazowe
podstawienie i opróżnienie pojemnika)
Rodzaj pojemnika
Ilość
Cena usługi
Częstotliwość odbioru
pojemników [zł/miesiąc]
[szt.]
1 100 litrów
..................
..... zł
Odbiór w ciągu 5 dni od
daty podstawienia
Kontener KP-7
..... zł
..................
pojemnika/ów
D.3.Usługa jednorazowego odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z porządkowania terenu
nieruchomości (takich jak: wielkogabaryty, tekstylia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) (tj. jednorazowe
podstawienie i opróżnienie pojemnika)
Ilość
Cena usługi
pojemników
Rodzaj pojemnika
Częstotliwość odbioru
[zł/miesiąc]
[szt.]
1 100 litrów
..................
..... zł
Odbiór w ciągu 5 dni od
daty podstawienia
Kontener KP-7
..................
..... zł
pojemnika/ów
E. Wyliczenie wysokości opłaty za usługę dodatkową
E.1. Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ramach usługi dodatkowej wynosi:
..…………………… x .......................................... zł = …..............................................................zł
ilość pojemników
stawka opłaty
opłata miesięczna
(wskazana w części D)
(wymieniona w części D)
(słownie ….....................................................................................................................................................zł)
E.2. Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ramach usługi dodatkowej wynosi:
..…………………… x .......................................... zł = …..............................................................zł
ilość pojemników
stawka opłaty
opłata miesięczna
(wskazana w części D)
(wymieniona w części D)
(słownie ….....................................................................................................................................................zł)
E.3. Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ramach usługi dodatkowej wynosi:
..…………………… x .......................................... zł = …..............................................................zł
ilość pojemników
stawka opłaty
opłata miesięczna
(wskazana w części D)
(wymieniona w części D)
(słownie ….....................................................................................................................................................zł)
Suma opłat miesięcznych (wymienionych w części: E.1., E.2., E.3. E.4.) za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w ramach dodatkowych usług wynosi:
…...................... zł/miesięcznie
(słownie: …...................................................................................................................................................zł.)
F. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

...................................................
(miejscowość i data)

….....................................................
(czytelny podpis)

G. ADNOTACJE ORGANU
Objaśnienia:
1. W przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości należy wpisać imię i nazwisko oraz numer dowodu
osobistego osoby upoważnionej do reprezentowania oraz dołączyć do deklaracji dokument potwierdzający
pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.
2. Informacja niewymagana.
Pouczenie:
I. W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach kwoty wynikającej z niniejszej deklaracji lub wpłacenia jej w
niepełnej wysokości niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego przez organ
wykonawczy gminy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 599 z późn. zm.).
II. Opłatę należy uiścić razem z opłatą podstawową za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
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