
UCHWALA NR XLI/287/14
RADY GMINY SLAWNO

z dnia 29 stycznia 2014 r.

w sprawie okreslenia wzoru deklaracji o wysokoSci optaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
skladanej przez wlasciciela nieruchomosci

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. osamorzadzie gminnym
(Dz. U. 22013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) oraz art. 6n ust.l ustawy zdn ia 13 wrzesnia!996 roku
0 utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U. z2013 r. poz. 1399ipoz. 1593) Rada Gminy Slawno
uchwala, co nastepuje:

§ 1. 1. Okresia si? wzor deklaracji o wysokosci oplaty za gospodarovvanic odpadami komunalnymi, skladanej
przez wlascicieli nieruchomosci zamieszkafych, potozonych na terenie Gminy Slawno, stanowiacy Zatacznik Nr
1 do niniejszej uchwary.

2. Deklaracje, o ktorej mowa w ust. 1 wlasciciel nieruchomosci obowiazany jest zlozyc w Urzedzie Gminy
w Slawnie, ul. Marszalka Jozefa Pilsudskiego 31, w terminie:

1) do dnia 17 marca 2014 roku,

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

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

§ 2. Okresia si? warunki i tryb skladania deklaracji za pomoca srodkow komunikacji elektronicznej:

1. Deklaracje mogq bye przeslane do Urzedu Gminy w Slawnie za pomoca Elektronicznej Platformy Uslug
Administracji Publicznej ePUAP, jako zalacznik do pisma ogolnego w formacie PDF.

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

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

4. Deklaracje w formie elektronicznej muszq bye opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryflkowanym za pomoca waznego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 wrzesnia2001 r.
o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450zpozn. zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem
zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy zdn ia IVlutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotow
realizujqcych zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 z pozn. zm.)

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

§ 4. Traci moc uchwala Nr XXX1II/219/13 Rady Gminy Slawno zdnia 3 czerwca 2013 roku w sprawie
ustalenia wzoru dekiaracji o wysokosci oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi skladanej przez
wtasciciela nieruchomosci.

§ 5. Uchwata wchodzi w zycie po
Wojewodztwa Lodzkiego.

uplywie 14 dni od dnia jej ogfoszenia w Dzienniku Urzedowym

Przewodnicza Rady Gminy
no"^

U

Arkadjusz Knap
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ZuhjcznikNr 1 do Udnvaly Nr XLI/287/14

Rudy Gniiny Slawno

zdnia29stycznia2014 r.

DEKLARACJA

O WYSOKOSCI OPtATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNAtNYMI

!l-a;v( *<o ilni-' 1 ^ matt* ?()S<1 rti'u lub w !fr*ninH* 1-1 dril od dni.i i*Mti«sjltjnis nj Jjnpj nifiuchOrr>m<l
rV-"itj tub w ip'min? 14 Cm od rirrj. v.' kierym n.isr^p^f ;n'ljny rfjnyth ofctri^onych v, dc l̂aijcji

A. ORGAN WtASCIWY DO ZIO2ENIA DEKIARACJI
_ , __ ^ _ j

W0JT GMINY SIAWNO {
ul. M.irsratki" J6/o*a Piliudikicfio 31 i
7&-312 StAWNO '

B. 08OWIVEK ZtOiENIA DEKLARAOt

Okollcrnoici powodujqce obowlqiek ilotcnia dekl.iracji (zaznacsyf. wroter.vy ftwtujtnt):

Q PIEBWSZA OEKIARAOA Q KOREKTA DEKLAHACJI aatit.-,.-.i/.!,rr-,u .-»i -u.f

C. POOMIOT ZOBOWr/\ZANY DO ZtO^ENIA DEKLARAQt j

1, Sktadaj^cv dcld.iracj^ ftistnacrye •••jtasctwy kwadrafj. !

Lf Osobafiiyc*n» LJ Oioba prawna Q Jddnostlo orcjuujcyjna nicpoi^dsjqca Oiobowoicl pfjvuncj

[

2. Rod):.ij podmloiu lObotvi.nanego do 7(01 en la deklaracjl (satnocjyt: wlafcuA.-/ k-.-jua.-at) \ Wtaicicii-l Q Wspolwlasekiel Q Najcmta, diiertawca

Q UiythownikwictivstV t-l 2a'/^d<« nicfitthomoiti LI Posiadac* sjmoistny i

D. DANE 1DENTYFIKACYJNE SKtADAJ^CEGO OEKLARAQ-^ j
J^_ ... .., . . iii_i . |
Naiwa petna/lmi^ i nazwisko " r

; Nymor PCStl f.v.of

ADRES SIEDZIBY/ADRES ZAMIESZKANIA

''.il | \VoT*-*iV1.>tv.i)
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E. ADRES NIERUCHOMO&CI, NA KT6REI POWSTAJA. ODPADY KOMUNALNE

F. O£WIADCZ£NIE DOTYCZA.CE QPtATY ZA (SOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMl

1, Oiwiadaam, ie na terenie nleruehomosci wfhazanej w ci&ti E niniejszej dcklaracji odpady homunalnc
ibicranc b<dq w sposrib jna'f."/ to/nac.'yc 'Ma •id.'/y kwacirot):

Q selektywny

[_J niesetektywny (jmi

2. Oiwiadczam, *e na terenie nieruchomoiti wskawnej w czfjici £ dcklaracji zamteszkuje t^cznle ............ ...... osdb

twon.-jcych ........... . ....... e°sPotJarstw domowych.

G. OPtATA ZAGOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMl

1. Wysokoic niiesi^eznej optaty ta gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

1) llosc gO*podnritw domowvch 1 osobowy '̂1 * st.iwka f if

2) llDitgotpodiirilwdomowych 2 oidbowych x stawta = it

3} lloit gospodarstw domowyth 3, 4, 5 osobowyeh — * itnvuka = it

d) Host gospodarstw domowych 6 osobowyefi iwi^cej x stjwka — = j(

RAZEM: i*

2. Wysokoii kwartalncj optaty za gospodarowanie Ddpadami komunalnymi wynosi: , a

H. PODPIS WtA$CICIELA / OSOBY REPREZENTUMCEJ WtA^CICIECA

1 I. ADNOTAOEURZ^DU

ianawi potJfUw^ do wyiwwipni.i t»tirii> wvtoxiawcM^o, JK°Cni* ' »t- '= muwy ' ""'* 1' «C(wta 1966 '. o
idmutlMuc)! |DI. U. J >QW r.. poi. tOJS J pdm rni].
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