
UCHWALA NR V/39/15
RADY GMINY SLAWNO

z dnia 23 Iutego2015 r.

w sprawie okreslenia wzoru deklaracji o wysokosci oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
sktadanej przez wlascicicla nieruchomosci

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 6n ust. 1 ustawy
z dnia 13 wrzesnia 1996 roku o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593,
z 2015 r. poz. 87, poz. 122) uchwala si?, co nast?puje:

§ 1. 1. Okresla si? wzor deklaracji o wysokosci oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, skladanej
przez wlascicieli nieruchomosci zamieszkatych, polozonych na terenie Gminy SJawno, stanowiacy Zal^cznik do
niniejszej uchwafy.

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

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

2) 14 dni od dnia nastapienia zmiany danych bedacych podstaw§ ustalenia wysokosci naleznej optaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

1) Deklaracje mog^ bye przeslane do Urzfdu Gminy w Slawnie za pomocq 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 Stawno 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 musz^ bye opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocq 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 t.j.).

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

§ 4. 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.

§ 5. Uchwala podlega obowi^zkowi publikacji w Dzienniku Urz?dowym Wojewodztwa Lodzkiego, z mocq
obowiazuja^ od 1 marca 2015 roku.

PrzewodniczaoyAady Gminy

ArkaUfiusz Knap

Lp-1743
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Zahjcznik do Uchwaiy Nr V/39/15

Rady Gminy Slawno

zdnia23 Iutego2015 r.
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POLA JASNE WYPEINIA WtASClCIEL NfERUCHOMO&CI, NALJZY WVPELNIC ORUKOWANVM1 UTERAMI, CZARNYM LUB NIEBtESKIM KOLOREM

DEKLARACJA

O WYSOKOSCI OPtATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstswa pr*wna Ustawazdma U wrzesnia 1996 r. o utrzymanio czystoici iporz^dku w gminaeh {Dz, U. z 2013 r. poz. 1399zpezn, zm.) j

Formuiarz przeznaczony f*st di* wtascicwfo n**ruchomosci zamwizfcatych znajduj^cych $14 vv frarucach administracyjnych
Qmmy Sawno. prz*z ktorych ro:urm« sî  uk:« '..spoli'̂ iscicieh. uzytkowmkow witczystych ota: j«dnostt;i organu»cyjn«
i osoby posiadsj^ce nuruchomoici w zarz^dzte,»taki* inn* podmioty iv(ad«i4C« niciuchomoict*.

OtWaratjH f»*l»zy ztoiyt w t*rmini« 14 dm od dnia z»mi«szlia«w* n» d*n*i r»i»ru«homoso pi*rw«»jo »i*««ki»k« lift
w termini* 14 dni od ctrtia nait^pieon zmiany danych txjd^cych poditaw^ u$UI*nia '.vvsokoki na!*jn*| optaty zaTermini sMadtm

r iMadama Ur:i,d Ommy w Siawnic, u! Minull* io;«(« Pif«udsl>i«(O 31, 26-332 St«'.'-no

A, ORGAN WtA^CIWY DO ZtOZENJA DEKIARAO1

WbJT GMINY StAWNO
ul. Marszalka Jozefa Pitsudskiego 31
26-332 StAWNO

B, OBOWIAZEK ZtOZEIMIA DEKLARACJI

Okolicznosci powodujqce obowia.zek ztoienia deklaracji (zaznaczyc wtasciwy kwadrat);

Q KOREKTAOEKLARACJI - data taistmtnio union

C. PODMIOT ZOBOWI/^ZANY DO ZiOZENIA DEKLARAOI

1. Sktadaja,cy deklaracj? (iaznaczyc wtasciwy kwadret):

Q Osoba fizyczna O Osoba prawna Q jednostka organizacyjna niepoiiadaj^ca osobowosci prawnej •
. . . |

Z, Rodzaj podmiotu zobowi^zanego do ztozenia deklaracji (zoznoczyc wlasciwy kwocirat): \

O Wtasciciel O Wspotwlaicidel Q Najemca, dzierzawca

Uzytkownik wieczysty

O Wspolwlaiciciel

Q Zarz4dca nieruchoinasci Poiiadacz samoistny

D. DANE IOENTYFIKACYINE SKtADAJACEGO OEKURAO?

Nazwa pelna/lmi? i nazwisko

Wentyfikator REGON (dot. asob prawnychj

ADRES SIEDZIBY/AORES ZAMIESZKANIA

Gmma

Wojewodi!-.', o

Uhca

Numer PESEL (dot. osobfizycznycb)

Powiat

Nr domu Nr lokalu

Adrei

i. AORES MIERUCHOMOSCI, NA KTOREJ POWSTAJA ODPAOY KOMUNALNE

Woj«-,vddrtwo Povviit
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Msejscowoic

Ulica

Kod pocjtowy

:Nr lok*iu

F. OSWIADCZENIE DOTYCZACE OPtATY ZA GOSPODAROWANIE OOPADAMI KOMUNALNYMI

1. Oswiadczam, ze na terenie nieruchomosci wskazanej w cz^sci E niniejszej deklaracji odpady komunalne
zbierane bqdq w sposob (naleiy 2azr>aciyc wiasciwy kwadrai):

Q selektywny

Q nieselektywny (zmieszany)

2. Oswiadczam, ze na terenie nieruchomosci wskazanej w cze>ci E deklaracji zamieszkuje tacznie osob
t«pu>h>l«|

tworza.cych ............ gospodarstw domowych.
J*1»*.K !*.-£*;(

G. OPtATA ZA GOSPODAROWANIE OOPADAMI KOMUNALNYMI

1. Wysokoic miesi^cznej optaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

1) Hose gospodarstw domowyeh 1 osobowych

2} lloli gospodarstw dornowvch 2 osobowych

3) Itosc gospodarstw domowych 3,4, 5 osobowych

4} liosc gospodarstw domowych 6 osobowych i wi^cej

x stawka ...

x stawka ...

x stawka ..

x stawka ..

RAZEM: zl/miesi^c

2. Wysokoic kwartalnej optaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi: zt/kwartai

(fiownm)

H. PODPIS WtASClCIELA / OSOBY REPREZENTUJ^CEJ WtA^CIClELA

I, ADNOTAUE URZE.DU

fJinlsjsn itMiiKji stjrwwi podiliw^ do wynawritni* tytutu wykonawczcgo. zgodni* l «rt. $4 usuwy z dnij 1? »«fwu 1966 r. o poit^powjrviu tgttkiKyfnym
w idministrjcji (D;. U, t 2014 r-. poi. 1619 z po;n. im,|.

1 Mi <1 I «l (i) h MO

f t n titii i-1 lint ^Irfrtii

at , d*.U m .Jl , (} O f r* t i. h p- x j t

i r i ' UK si <tu '*> * t i f
I S '

i , ,,. e , t i

IP t! I »/ l l I » I i

Pod poj^ciem fospod*r»two rfomowe roiucn)* t^ 1*1 po! oiob mieuk **< wipolnie lub j*dn$ oiob« utrrymunc^ it^ t*modi«lni*
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