
Wójt Gminy Zębowice                          Zębowice, dnia 8 czerwca 2020 r. 

ul. Izydora Murka 2 

46-048 Zębowice 

 

ZKo.6232.5.2020.KH 

Szanowni Państwo 

Właściciele nieruchomości 

niezamieszkałych z terenu  

Gminy Zębowice 
 

 Informujemy, że od dnia 1 lipca 2020 r. ulega zmianie sposób zagospodarowania 

i odbierania odpadów komunalnych, a w konsekwencji sposób w jaki będą Państwo 

zobowiązani gospodarować nimi na terenie Waszych nieruchomości oraz na nagrobkach 

cmentarzy w Zębowicach i w Radawiu. 

Do tej pory tj. od 1 lipca 2013 r. do 30.06.2020 r. właściciele nieruchomości 

niezamieszkałych z terenu Gminy Zębowice tzn. właściciele zakładów pracy, instytucji itp. 

wnosili opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi do gminy i w zamian za tę opłatę 

gmina gospodarowała odpadami komunalnymi powstającymi na przedmiotowych 

nieruchomościach. 

Dnia 21 lutego 2020 r. Rada Gminy Zębowice podjęła uchwałę Nr XII/71/2020 Rady Gminy 

Zębowice z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX/180/2012 z dnia 4 

grudnia 2012 r. ogłoszoną dnia 09.03.2020 r. w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego poz. 

849. 

Zgodnie z  zapisami tej uchwały od 1 lipca 2020 r. Gmina Zębowice nie będzie odbierała 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 

W związku z tymi zmianami właściciel nieruchomości niezamieszkałej, na której  

powstają odpady komunalne zobowiązany jest do: 

1. Złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

wygaszającej od 01.07.2020 r. obowiązek jej ponoszenia.  Druk deklaracji dostępny 

jest w Urzędzie Gminy oraz w BIP Gminy Zębowice.  

http://bip.zebowice.pl/download/attachment/9240/deklaracja-o-wysokosci-oplaty-za-

gospodarowanie-odpadami-komunalnymi.pdf   

ścieżka dostępu: BIP Gminy Zębowice – Menu BIP – Informacje o środowisku – 

gospodarka odpadami - Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi.pdf  . 

2. Zawarcia umowy z przedsiębiorcą uprawnionym do odbioru odpadów komunalnych 

z terenu Gminy Zębowice. Wykaz tych przedsiębiorców znajduje się w Rejestrze 

http://bip.zebowice.pl/download/attachment/9240/deklaracja-o-wysokosci-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi.pdf
http://bip.zebowice.pl/download/attachment/9240/deklaracja-o-wysokosci-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi.pdf


działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości w Gminie Zębowice prowadzonym przez Wójta Gminy Zębowice, 

publikowanym w BIP Gminy Zębowice. 

http://bip.zebowice.pl/download/attachment/11169/rejestr-dzialalnosci-regulowanej-

w-zakresie-odbierania-odpadow-komunalnych-od-wlascicieli-nieruchomosci.pdf  

ścieżka dostępu: BIP Gminy Zębowice – Menu BIP – Informacje o środowisku – 

gospodarka odpadami - Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych . 

 

3. Zgłoszenia zawarcia umowy Wójtowi Gminy Zębowice, który zgodnie z art. 3 ust. 3 

pkt. 3 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz.U. 2019 r., poz. 2010 ze zmianami) prowadzi ewidencję umów 

zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu 

kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców 

obowiązków wynikających z ustawy. 

Postępowanie z odpadami komunalnymi oraz ich odbiór powinien być zgodny z ustaleniami 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zębowice - UCHWAŁA NR 

XII/74/2020 RADY GMINY ZĘBOWICE z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zębowice.  
http://bip.zebowice.pl/download/attachment/12361/uchwala-nr-xii742020-rady-gminy-

zebowice-z-dnia-25-luty-2020-w-sprawie-regulaminu-utrzymania-czystosci-i-porzadku-na-

terenie-gminy-zebowice.pdf  

ścieżka dostępu: BIP Gminy Zębowice – Menu BIP – Akty prawne - Uchwały Rady Gminy -  

Uchwały z 2020 roku - Uchwała Nr XII.74.2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 25 luty 2020 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zębowice.pdf  . 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Zębowice, którzy 

złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg 

rozdzielnika. 

2. Publikacja na stronie internetowej Gminy Zębowice. 

3. Publikacja w BIP Gminy Zębowice. 

4. Publikacja w Informatorze Gminy Zębowice. 

http://bip.zebowice.pl/download/attachment/11169/rejestr-dzialalnosci-regulowanej-w-zakresie-odbierania-odpadow-komunalnych-od-wlascicieli-nieruchomosci.pdf
http://bip.zebowice.pl/download/attachment/11169/rejestr-dzialalnosci-regulowanej-w-zakresie-odbierania-odpadow-komunalnych-od-wlascicieli-nieruchomosci.pdf
http://bip.zebowice.pl/download/attachment/12361/uchwala-nr-xii742020-rady-gminy-zebowice-z-dnia-25-luty-2020-w-sprawie-regulaminu-utrzymania-czystosci-i-porzadku-na-terenie-gminy-zebowice.pdf
http://bip.zebowice.pl/download/attachment/12361/uchwala-nr-xii742020-rady-gminy-zebowice-z-dnia-25-luty-2020-w-sprawie-regulaminu-utrzymania-czystosci-i-porzadku-na-terenie-gminy-zebowice.pdf
http://bip.zebowice.pl/download/attachment/12361/uchwala-nr-xii742020-rady-gminy-zebowice-z-dnia-25-luty-2020-w-sprawie-regulaminu-utrzymania-czystosci-i-porzadku-na-terenie-gminy-zebowice.pdf

