UCHWALA NR XV/118/15
RADY GMINY SLAWNO
z dnia 30 listopada 2015 r.
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokosci oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
sktadanej przez wlasciciela nieruchomosci, na ktorych /n;i jdujij si£ domki letniskowe lub innych
nieruchomosci wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez
czeic roku poJozonych na terenie Gminy Slawno
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 4 lust, l i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 6n ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 roku
o utrzymaniu czystosci i porz^dku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593; z 2015 r. poz. 87, poz. 122,
poz. 1688) Rada Gminy Slawno uchwala, co nast?puje:
§ 1. Ustala si? wzor deklaracji o wysokosci oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, skiadanej przez
wlascicieli nieruchomosci, na ktorych znajduj^ si? domki letniskowe lub innych nieruchomosci wykorzystywanych
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez czesc roku polozonych na terenie Gminy
SJawno, stanowiacy Zal^cznik do niniejszej uchwafy.
§ 2. Deklaracj?, o ktorej mowa w § 1 wlasciciele nieruchomosci obowiazani s^ zlozyc w Urzedzie Gminy
w Slawnie, ul. Marszalka Jozefa Pilsudskiego 31, w terminie:
1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomosci pierwszego mieszkahca lub powstania na danej
nieruchomosci odpadow komunalnych;
2) 14 dni od wystapienia zmiany danych okreslonych w poprzednio zlozonej deklaracji.
§ 3. Okresla si? warunki i tryb skladania deklaracji za pomoca^ srodkow komunikacji elektronicznej:
l)deklaracje mog^ bye przesiane do Urz?du Gminy w Slawnie za pomoc^ Elektronicznej Platformy Uslug
Administracji Publicznej ePUAP, jako zal^cznik do pisma ogolnego w formacie PDF;
2) wzor deklaracji bedzie dost?pny w pliku docx i pdf, na stronie internetowej Gminy Slawno pod
adresem www.ugslawno.pl oraz jako formularz w wersji papierowej w Urz?dzie Gminy Slawno;
3) format elektroniczny deklaracji okreslony jest w formacie danych XML;
4) deklaracje w formic elektronicznej musza^ bye opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomoca^ waznego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 wrzesnia
2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z2013 r. poz. 262, z2014 poz. 1662) lub podpisem potwierdzonym
profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 171utego 2005 r. o informatyzacji dziaJalnosci
podmiotow realizuj^cych zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r., poz. 1114).
§ 4. Wykonanie uchwaly powierza si? Wqjtowi Gminy Slawno.
§ 5. Uchwala wchodzi w zycie po upfywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku Urzedowym
Wojewodztwa Lodzkiego, z moc^ obowi^zuj^cq od 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczqcy?
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Zatycznik do UchwaJy Nr XV/118/15
Rady Gminy Slawno
z dnia 30 listopada 2015 r.

POLAJASNE WYPEtNIA WtA^CICIEl MIERUCHOM-QSa, NALE2Y WYPEtNiC DRUKOWANVMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLQREM

DEKLARAGIA O WYSOKOSCI OPtATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYM! NA
NIERUCHOMO^DACH, NA KTdRYCH ZNAJDUM Sl| DOMK! LETNISKOWE LUB INNYCH
NIERUCHOMOSCIACH WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE,
WYKORZYSTYWANYCH JEDYNIE PRZEZ CZ%$£ ROKU
POtOZONYCH NA TERENIE GMINY StAWNO
Ustawa i dnia J3 wrzesnia 1996 r. o utrzyrnaniu «ystCH>ci i porzgdku w gminach (Oz. U, z 2013 r, poj, 1399, poz.1593,
2 2015 r. poz. 87, poz. 122, por, 168S)
(w rozumteniu ustawy o utrzymaniu cjystosci i porzgdko w gminach} nieruchomoicj, na ktdrych znajdujq si%
domki ietniskowe !ub innych nieruchomosci wykorzystywanych na cele rekreacyjnO'Wypoczynkowej wykorzystywanych
jedyaile praez czgit roku.

Podstawa prawn a:
Skfadaj^cy:

Tefmin skfsdania:

1) w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomosci pierwszego mteszkartca Sub powstania na danej
nieruchomosci odpad6w> komunalnych;
2) w terminie 14 dni od wyst^pienia zmiany danych okreilonych w poprzednfo zlozonej deklaracji.

MiejsceskJadania:

Urz^d Gminy vv Siavwnie, y). Marszalka lozefa Pitsudskiego 31, 26-332 Slawno-

A, ORGAN WtA^ClWY DO ZtO^ENfA DEKLARACJJ
W6JT GMINY StAWNO
uJ. Marszatka Jdzefa Pitsudskiego 31
26-332 StAWNO
B. OBOWIAZEK ZtOZENIA DEKLARAGI
Okoficznosci powoduJ3ce obowiqzek zlozenia deklaracji (zoznaczyc wtasciwy kwadrat znokiem x):
Q

PIERWSZA DEKIARAOA - tfofo pawstania obawiqzku op/aty

O

NOWA DEKLARACIA — data zaistnienia zmfan

Q

KOREKTA OEKIARACM - data xoistnienio zmian

,

„

.,.,.,

,,.„,...

C. PODMIOT ZOBOWIAZANY DO

1. Sktadaj^cy deklaracj? (zaznaczyc wtasciwy kwodrot);
O

Osoba flzyczna

O

Osoba prawna

O

Jednostka organizacyjna nieposiadaj^ca osobowoSci prawnej

2. Rodzaj podmiotu zobowigzanego do ztozenia deklaracji (zoznaczyt wiaiciwy kwadfat):
Q

Wta&iciel

Q

Wspdfwta^ciciel

O

Najemca, dzierzawca

O

Uzytkownik wieczysty

d

Zarzgdca nieruchomo^ci

O

inny podmtot

D. DANE IDENTYFfKACYJNE SKtADAJA^CEGO DEKLARAO^
('wypetntaosobafayczna, "wypetnia podmtot inny >Uz psote ffeycma)
Nazwisko i imiq'/Nazwa podmiotu**

PESEL7NIP"

REGON"

NUMER KRAJOWEGO REJESTRU

ADRES ZAMIESZKANIA /ADRES SIEDZIBY
Kraj

Wojewodztwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowosd

Kod pocztowy

Poczta

Telefon kontaktowy S;

Adres e-maii "
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E.

ACRES NIERUCHOWIOSO, NA KT6REJ ZNAJDUJ^ SIE^ DOMKI LETNISKOWE LUB WYKORZYSTYWANEJ
NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE, WYKORZYSTYWANEJ JEDYNIE PRZEZ CZ&£ ROKU

M)0|vCOWO\

o¥wiADC2EN»E DOWCZACE OPJAjryZA^SP_0DAjRgj^^
Oswiadczam, ie na terente nieruchomosci wskazanej w czejsci E niniejszej deklaracji odpady komunalne zbierane
i b^d^f w sposob (nat&zy zaznaczyc wt&sciwy kwadrot):
O

selektywny

Q

nieselektywny

G. WYUCZANIE WYSOKOSCI OPIATY DLA NJERUCHOMO^Ct NA KTdRE/ ZNAJDUJA Sl| DOMKJ
tETNISKOWE
IUB
WYKORZVSTYWANEI
NA
CELE
REKREACYJ1MO-WYPOCZYNKOWE,
WYKOR2YSTYWANEJ JEDYftJIE PRZEZ CZ&t ROKU
Licibo domkow letniskowych
znctjdujqcych $>$ no terenie
nieruchomosci (poz. I/

Ryciattowa stawka optaty oct domku \ optaty dla merachomosci
letntskawego 20 gospodorowonie
; na ktorych zrtajdu/q s>% ctomkt
odpadotni komunalnymi (poz. 2)
\ za rok (iloezyn paz. 1 i 2)

Ryczaftowa stawka optaty za rok, dta nieruchomosci wykorzystywanej na ce/e rekreacyjno~wypQczynko\Afe
\; (stownie)
H.

I,

ADNOTAOE URZ^OU

Pouc?enie:
Stosownie do art. <5r» ustawy z dnia 13 wrzesmia 1996 r, o utrzymaniu czystosd i porz^dku w gmmach (D*. U,
z 2013 t.t poz. 1399, poz. 1593, z 2015 r. poz. 87, poz. 122, poz. 1688) niniejsza dekiaracja stanowi podstaw^ do
wystawienia tytufu wykonawezego, zgodnie z priepisami ustawy z drtta 17 czerwca 1966 r. o post^powaniu
egzekucyjnynn w admirtistracji (Dz. U. 2 2014 r, poz. 1619, z 2015 r. poz. 87, poz. 211, poz, 396, poz. 539, poz. 774, poz.
1322, poz.1419).
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