
 Ulan-Majorat, 30 listopada 2016 r.  

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZŁOŻENIA DEKLARACJI Z 

NIERUCHOMOSCI NIEZAMIESZKAŁYCH 

SZANOWNI PAŃSTWO 

Uprzejmie informuję, że z dniem 1 stycznia 2017 r., zgodnie z podjętymi przez Radę Gminy 

Ulan-Majorat uchwałami, postanowiono o odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 

(działalność gospodarcza, szkoły, urzędy itp.). Odpady komunalne odbierać będzie operator systemu, 

wyłoniony w postępowaniu przetargowym, z którym Gmina podpisze umowę. 

KORZYŚCI 

Przejecie powyższego obowiązku ujednolici i uszczelni gminny system gospodarki odpadami 

komunalnymi oraz wpłynie na zmniejszenie ilości „dzikich wysypisk”. Ułatwi również osiągnięcie, 

wymaganego prawem, poziomu odzysku i recyklingu surowców wtórnych, a także pozwoli na 

redukcję masy odpadów ulęgających biodegradacji, kierowanych na składowisko. 

DEKLARACJA 

Każdy właściciel nieruchomości niezamieszkałej ma obowiązek złożyć wypełnioną deklarację 

Wójtowi Gminy Ulan-Majorat w terminie do 30 grudnia 2016 r. Deklaracje będą dostępne w 

Referacie Rozwoju Gospodarczego pok. nr 26 oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej 

www.ulanmajorat.pl w zakładce „Odpady komunalne”. 

W  przypadku niezłożenia deklaracji, organ podatkowy określi w drodze decyzji wysokość opłaty, w 

oparciu o dane, które ustali w toku przeprowadzonego postępowania. Poprawnie wypełnioną 

deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy Ulan-Majorat,  Referat Rozwoju Gospodarczego pok. nr 

26. 

WAŻNE 

Dotychczasowe umowy zawarte pomiędzy właścicielem nieruchomości niezamieszkałej, a 

podmiotem odbierającym odpady komunalne (nie dotyczy odpadów produkcyjnych i 

poprodukcyjnych) wygasają z dniem 31 grudnia 2016 r.  

Wszyscy właściciele nieruchomości niezamieszkałych mają obowiązek wyposażenia nieruchomości w 

pojemniki do gromadzenia odpadów. Właściciel nieruchomości, który zadeklaruje chęć gromadzenia 

odpadów w sposób selektywny, będzie zaopatrywany przez operatora systemu, nieodpłatnie, w 

worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.  

 

 



OPŁATY 

Od dnia 1 stycznia 2017 r. wpłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z 

nieruchomości niezamieszkałych należy wpłacać na indywidualny numer rachunku bankowego, który 

otrzymacie państwo po zarejestrowaniu deklaracji w systemie.   

Wpłat należy dokonywać bez wezwania  w terminach: 

RATA 1 (styczeń-marzec)- do 31 marca 2017 r.; 

RATA 2(kwiecień-czerwiec)- do 30 czerwca 2017 r.; 

RATA 3 (lipiec-wrzesień)- do 30 września 2017 r.; 

RATA 4 (październik-grudzień)- do 31 grudnia 2017 r. 

STAWKA OPŁATY 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby pojemników z 

odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

Miesięczna stawka opłaty za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi: 

1) za pojemnik o pojemności 120 litrów- 15,00 zł; 

2) za pojemnik o pojemności 240 litrów- 30,00 zł; 

3) za pojemnik o pojemności 1100 litrów- 100,00 zł; 

4) za pojemnik o pojemności 7000 litrów- 350,00 zł. 

Miesięczna stawka opłaty za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób nieselektywny 

wynosi: 

1) za pojemnik o pojemności 120 litrów- 28,00 zł; 

2) za pojemnik o pojemności 240 litrów- 50,00 zł; 

3) za pojemnik o pojemności 1100 litrów- 160,00 zł; 

4) za pojemnik o pojemności 7000 litrów- 700,00 zł. 

 

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z Referatem Rozwoju Gospodarczego osobiście 

pok. nr 26, od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530 lub telefonicznie 83 351 80 69 

wewnętrzny 57. 

 

 


