
UCHWALA NR XXXIX/264/13
RADY GMINY SLAWNO

z dnia 29 listopada 2013 r.

w sprawie okreslenia wzoru dcklaracji o wysokosci oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
skladanej przez wlasciciela nieruchomosci

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy zdnia 8 marea I990r. o samorzadzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 roku o utrzymaniu czystosci
i porzadku w gminach (Dz. U. z2012 r. poz. 391, poz. 951 oraz z 2013 r. poz. 21, poz. 228, poz. 888) Rada Gminy
Slavvno uchwala, co nastepuje:

§ 1. 1. Okresla si? wzor dcklaracji o wysokosci oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, skladanej
przez wlascicieli nieruchomosci zamieszkatych, potozonych na terenie Gminy Stawno, stanowiacy Zalacznik Nr
1 do niniejszej uchwaty.

2. Deklaracje, o ktorej mowa w ust. 1 wtasciciel nieruchomosci obowiazany jest ztozyc w Urzedzie Gminy
w Slawnie, ul. Marszatka Jozefa Pilsudskicgo 31, w terminie:

1) do dnia 31 stycznia 2014 roku;

2) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomosci pierwszego mieszkarica;

3) 14 dni od dnia, w ktorym nastapily zmiany danych okreslonych wdeklaracji lub 14 dni od daty zmiany
wysokosci stawki oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Okresla sie warunki i tryb skladania deklaracji za pomocq srodkow komunikacji elektronicznej:

1. Deklaracje mogq bye przesiane do Urzedu Gminy w Stawnie za pomoca Elektronicznej Platformy Ustug
Administracji Publicznej ePUAP, jako zalacznik do pisma ogolnego w formacie PDF.

2. Wzor deklaracji bedzie dostepny w pl iku docx i pdf, na stronie internetowej Gminy Stawno pod adresem
www.ugslawno.pl oraz jako formularz w wersji papierowej w Urzedzic Gminy Stawno.

3. Format elektroniczny deklaracji okreslony jest w formacie danych XML.

4. Deklaracje w formic elektronicznej musza bye opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocq waznego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy zdnia 18 wrzesnia 2001 r.
o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450zpozn. zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem
zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy zdnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzialalnosci podmiotow
realizujacych zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 z pdzn. zm.)

§ 3. Wykonanie uchwaly powierza sie^ Wqjtowi Gminy Stawno.

§4. Traci moc uchwata Nr XXX11I/219/13 Rady Gminy Stawno zdnia 3 czerwca 2013 roku w sprawie
ustalenia wzoru deklaracji o wysokosci optaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi skladanej przez
wtasciciela nieruchomosci.
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§ 5. Uchwata wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogtoszenia w Dzienniku Urz^dowym
Wojewodztwa Lodzkiego.

Przewodniczacy/Rad/yxX3miny
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/alacznik Nr 1 do Uchwaty Nr XXXIX/264/13

Rady (iniiny Stawno

7dnia29 listopada 2013 r.

DEKLARACJA

O WYSOKOS"C( OPtATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
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A. ORGAN \VLASCtWY DO ZtO^ENIA DEKLARACJ1

W6JTGMINY StAVlXNO

26-33ZSUXVUNO

B. OBOWÎ ZEK ZtOZENIA DEKLARACJI

Ci PIFRWSfA OtKlAttACJA

LJ KOBEKTA DEKIARAOI Ha!.-, .-.,, tin.f,,-a .--;r.r-.

C. DANE SKtADAJACEGO DEKLARACJA

LI wlaictcicl l-J

PESEl | '.'"-

ADRtS ZAtVUF-SZKANIA /ADRES SKtADAJACEGO OEKLARACJ6

LJ dilpit.iwcA, naje

LJ inoy podrYltal ....

D. AORES NIERUCHOMO^CI, NA KT6REJ POWSTAJ/\Y KOMUNALNE

E. OKRES WYTWARZANtA ODPADOW KOMUNALNYCH NA NfERUCMOMOSCI

Q CAIY ROK LJ SE2!ONO\A/O - .niitiiqco:

F. OSWIADCZENIE DOTYCZACE OPtATY ZA GOSPODAROWAN1E ODPADAMI KOMUNALNYMI
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Oswiadczam, ie na terenie nteruchomoSci wskasanej w cz^ici D niniejszej ciefclaracji odpady komunalne
ibferane bi»di] w spos6b:

Q sdehtywny

Q niese'ehtywnv (jTmiywany)

OSwfadezam, ze ns terenic nieruchomogci wskazanej w cz<;Sd D deklaracji zamieszkuje Igcznie .................. osob
ijfc.'jl-j*: -HJt()

tworzqcych -., ............... eospodarstw domowych.

ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMt

t. Wysokoic miesi?cznej opfaty za gospodarowanie adpadami komunainymi wynosi:

11 llo^t ea*Poc'af*tw domowyth 1 crtObov^veh

2) l!03£ gospodarstvv domowych 2 oiGbowyCh

3) MPJC gospadarstw rfomowtycl' 3, 4, 5 osobowyeh

4) \\oit gospodarstw domowydi 6 osobowyth i wi;cej

x stawulia ..... _____ ........ = .............. _... il

x slawkn .................. = _____ . ......... „. zf

x stawk<» .................. = .................. tt

x stawka ........... ....... = .... .............. it

RA2EM:

2. Wysokosc kwartalnej oplaiy za gospodarowanie odpadami komunalnymt wynosi: ........................ i>/hwartal

H. PODP1S SKiADAJACEGO DKUVRAQ^

t. ADNOTACJE URZE.DU

W pnfpadVu nicwpfatenla w obowî iujijtYth tcrmlnoth dwoly wynilijij.jcpj i nlniejupj <icdla'i>C|l lub wptjtcnia jpj w oicpcrncj wyiokoiti nintC
ilsnoivi pocfsuwi; (So wyHJWicnla tytulu vffkonawreEir, rRDdnic i alt. S.i oswwy J clnla S7 ciervKi 1966 f. o poilflpowaiilu
w actmlnisltat)• (D«. U. t 3Q11 r., po». !01S i p&in. im).
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