
 
DEKLARACJA ZAPOTRZEBOWANIA NA SKORZYSTANIE Z USŁUGI  

ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW ZIELONYCH  
ORAZ ODPADÓW ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI ZE SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM BIOODPADÓW 

Podstawa prawna: Uchwała Nr XXXIII/374/17 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 27 kwietnia 2017 r. 

w sprawie dodatkowej usługi świadczonej przez gminę w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów oraz sposobu jej świadczenia 

Składający: Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy 

w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 
Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację 

Burmistrz Pszczyny 
Urząd Miejski w Pszczynie 
Ul. Rynek 2 
43 – 200 Pszczyna  

 

B. RODZAJE DODATKOWYCH USŁUG (zaznaczyć odpowiednio) 

 
B.1.    Odbiór i zagospodarowanie odpadów zielonych

1 
 
  

B.2.    Odbiór i zagospodarowanie odpadów ulegających 

biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów
2
 

 
   

 

C. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
      C.1.   Osoba fizyczna 
Nazwisko: 

 

 

Imię: 

Adres zamieszkania: 

 

 
 

Telefon: 

 
 

C.2.  Pozostałe podmioty (osoby prawne, osoby fizyczne, inne podmioty sprawujące zarząd 
nieruchomościami) 

Nazwa podmiotu/ Nazwisko i imię: 

 

 

Adres korespondencyjny: 

 

 

Telefon: 

Osoby upoważnione do reprezentowania: 

 

1. ……………………………………………………………………………….. 
                 (imię i nazwisko)                                        (podstawa umocowania) 

  

                                                 
1 Przez odpady zielone rozumie się odpady komunalne stanowiące części roślin pochodzące z pielęgnacji ogrodów (trawa, liście, gałęzie, 

itp.) gromadzone w brązowym worku oznaczonym napisem BIO-ODPADY ZIELONE 

 
2 Przez odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów rozumie się odpady spożywcze i kuchenne  

z gospodarstw domowych gromadzone w brązowym worku oznaczonym napisem BIO 



 

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST 
DEKLARACJA 

Miasto/sołectwo: 

 
 

Ulica: 

 

Nr domu: 

 
Nr lokalu: 

  
 

     E.     Liczba worków (podać ilość sztuk) 

BIO – ODPADY 

ZIELONE 

BIO 

        

..…………………… 

 

…………………………  
      E.1. Częstotliwość odbioru worków 

BIO – ODPADY ZIELONE BIO 

 

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

 E.2. Okres świadczenia dodatkowej usługi (data od… do….) 

BIO – ODPADY ZIELONE BIO 

 

…………………………………………….. 

 

………………………………………………  
 

     F.     STAWKA OPŁATY3 
F.1. Stawka opłaty określona w uchwale Rady 

Miejskiej w Pszczynie w sprawie wysokości ceny 

za dodatkową usługę świadczoną przez gminę
 

 

……………………zł/worek 

 
F.2. Liczba worków wskazanych w części E 

 

……………………………. 
F.3. Kwota opłaty za jednorazowy odbiór i 

zagospodarowanie odpadów (stawkę z poz. F.1 

należy pomnożyć przez liczbę worków z poz. F.2) 

 

…………………………….zł 
 

 

G.   PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
 

 

………………………………                                                  ……….…………………….. 
        (miejscowość i data)                                                                                      (czytelny podpis)  

POUCZENIE 

Zgodnie z art. 6q i 6qa Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) w przypadku niewpłacenia w określonych terminach kwoty opłaty za dodatkowe 

usługi świadczone przez gminę w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, należności będą ściągane w trybie egzekucji 

administracyjnej należności pieniężnych na podstawie Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 599 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.). 

                                                 
3
 Stawka opłaty za odbiór i zagospodarowanie jednego worka z odpadami zielonymi lub odpadami ulegającymi 

biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów określona Uchwałą Nr XXXV/392/17 Rady 

Miejskiej w Pszczynie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości ceny za dodatkową usługę świadczoną 

przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 

tych odpadów wynosi – 7,56 zł/worek 


