
UCHWALA NR XV/119/15
RADY GMINY SLAWNO

z dnia 30 listopada 2015 r.

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

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, skladanej przez
wlascicieli nieruchomosci zamieszkalych, polozonych na terenie Gminy Slawno, stanowi^cy Zalacznik do
niniejszej uchwaty.

§ 2. Deklaracj?, o ktorej mowa w § 1 wlasciciel nieruchomosci obowiazany jest zlozyc w Urz?dzie Gminy
w Slawnie, ul. Marszalka Jozefa Pilsudskiego 31, w terminie:

1)14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomosci pierwszego mieszkanca;

2) 14 dni od dnia nastapienia zmiany danych bed^cych podstawa^ ustalenia wysokosci naleznej oplaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 3. Okresla si? warunki i tryb skladania deklaracji za pomoc^ srodkow komunikacji elektronicznej:

l)deklaracje moga^ bye przeslane do Urz?du Gminy w Slawnie za pomoca^ 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 formie elektronicznej musza^ bye opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocaj waznego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 wrzesnia
2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262; z 2014 poz. 1662) lub podpisem potwierdzonym
profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzialalnosci
podmiotow realizujacych zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r., poz. 1114).

§ 4. Wykonanie uchwaly powierza si? Wqjtowi Gminy Slawno.

§ 5. Traci moc uchwala Nr XLI/287/14 Rady Gminy Slawno z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie okreslenia
wzoru deklaracji o wysokosci oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, skladanej przez wlasciciela
nieruchomosci.

§ 6. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym
Wojewodztwa Lodzkiego, z moca^ obowiqzuja^ od 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczaqy Rady Gminy
Sflaitvno

ArkWfiusz Knap
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Zahjcznik do Uchwaty Nr XV/119/15

Rady Gminy Slawno

z dnia 30 listopada 2015 r.

POLAJASNE WYPEtNIA WtASCiCIEl NIERUCHOMQSCl NAIEZY WYPEtNIC DRUKOWANYMJ UTERAMI, CZARNYM IUB NfEBIESKIM KOLOREM

DEKLARACJA
O WYSOKOSCI OPtATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa prawna:

Skiadajqcy:

Termin skiadania:

Miejsce skfadarria;

U«awa z dnia 13 wrze^nia 1996 r. o utriymaniu czystoid i porz^dku w gminach (Dz, U, 2 2013 r. poz. 1399 , poz. 1593,
z 2015 r. poz. S7( poz. 122, poz. 16SS)
W{aicici«t« (w rozumieniu ustav^y o utrzymaniu czystoici i porz^dku w gminach) nicruchomosci, na ktorych zamteszkujq
miesikartcy.

1} w terminie 14 dni od dnia zarnieszkania na danej nieruchomosci pierwszego mieszkanca tub powstsnia na danej
nieruchomoici odpadow komunalnych;
2} w terminie 14 dni od wysta.pienia zmiany danych okresionych w poprzednio jtozonej deklaracji.

Urz«|d Gminy w Stawni«, ul. Marszalka Jdzefa Pitsudsfdego 31, 26-332 Stawrio.

A. ORGAN WtA^OWY DO ZtOZENIA DEKLARACJI

WOJT GMINY StAWNO
ul. Marszafka Jdzefa Pitsudskiego 31
26-332 StAWNO

8. OBOWIA.ZEK ZtOZENIA OEKIARACJI

OkoHcznoisci p

Q PIERWSZ;

Q NOWA C

O KOREKTA

owoduja.ce obowia,zek ztoz

\A - data powstarti

>EKLARAOA — data zaistniervia

DEKLARACJi - data zaistnienia z

enia dekfaracji (zoznaczyc wtasciwy kwodrot znakiem x):

3 o&owiqzku opioiy ,

m/an , ,

C. PODMfOT ZOBOW»A,ZANY DO ZtOZENIA DEKLARAGH

1. Sktadajgcy dekiaracj^ (zaznaczyc wtasciwy kwadrat):
O Osoba fizyczna O Osoba prawna O Jednostka organtzacyjna nieposiadajqca osobowoici prawnej

2. Rodzaj podmiotu zobowia.zanego do ztozenia deklaracji (zaznaczyc wtasciwy kwodrot):
O Wtaicieiel Q Wspdtwtaiciciel O Najemca, dzieriawca

O Uzytkownik wieczysty LJ Zarza.dca nieruchomoici O Inny podmiot

D, DANE rDENTYFIKACY/NE SKtADAJ^CEGO DEKLARAOE.
(* wypefnia osoba flzyczna, '* wypelnia podmiot inny nii osoba firyczna)

Nazwisko i imie'/Nazwa podmiotu"*

PESELVNIP" REGON" NU
SA

MER KRAJOWEGO REJESTRU
DOWE6O'*

ADRES ZAMIESZKANIA /ADRES SIEDZIBY

Kraj

Gmina

Miejscowosc

Teiefon kontaklowy "

Wojewodztwo Pov

Uiica Nr

Kod pocztov/y Po(

wiat

domu Nriokalu

:zta

Ad res e-mail 3I
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E. ADRES NtERUCHOMOSCI, NA KT6REJ POWSTAJA, ODPADY KOMUNALNE
Kraj

Gmina

Miejscowos^

Wojewodztwo Powiat

UHca Nrdornu Nrfokalu

Kod potzlowy Poczta

F. OSWJADCZENIE DOTYCZA^CE OPiAW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAM! KOMUNALNYIVII

Oswiadczam, ze na terenie nieruchomosci wskazanej w czQsei E nintejszej deklaracji odpady komunalne zbierane
beda. w sposob (nalezy zaznaczyc wfasciwy kwadrat):

Q selektywny

Q nieselektywny (zmieszany)

G. WYL1CZAN1E WYSOKOSCi OPtATY DLA NSERUCHOMOSa

1. Stowka optaty za osobf okfeiiona
w uchwate Rady Gminy Sfawna w
sprawie okreslenia metody ustatenia
optoty za gospodarowanie odpadami
kornunalnymi

zi

Suma optat 2 kolejnych miesiqcy okres

stownie}

2. Liczba osob zamieszkvjqcych 3. Wysokofc miesiqcznej optaty za
nieruchomoit miesiqc fitoczyn poz. 1 i 2)

zf

u rozliczeniowego wynosi zt'

zt.

H, PODPIS SKtADAJACEGO DEKLARAal /OSOBY REPREZENTUMCEJ SKtADAJACEGO

{miipjscawoii i data] Jciytclny pcMfpis)

1, ADNOTAC1E URZ^DU

l* Dane doctetkowe.

Pouczenie:

Stosownie do art. 6n ustawy 2 dnia 13 wrzeinia 1996 r, o utrzymaniu czystoici i porzqdku w gminach (Dz. U,
z 2013 r., poz. 1399, poz. 1593, z 201S r. poz. 87, poz. 122, poz. 1688) niniejsza deklaracja stanowi podstawQ do
wystawienia tytutu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy 2 dnia 17 czerwca 1966 r. o postepowaniu
egzekucyjnym w administraqj (D2. U. z 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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