
UCHWALA NR XXII/153/2012
RADY GMINY OSTROWEK

z dnia 28 grudnia 2012 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 p k t l 5 . art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
0 samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. \56s]
z2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, z2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr
173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1 I 1 1 , Nr 223 , poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.
1241.z2010r.Nr28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 201 Ir. Nr 21, poz. 113, Nr 117,
poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 20l2r. poz.567), art. 6n ustawy z dnia
13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci 1 porza,dku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391), art. 4 ust.
1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o oglaszaniu aktow normatywnych i niektorych innych aktow prawnych
(Dz. U. z2011r. Nrl97, poz. 1172, Nr 117, poz. 676, Nr 232, poz. 1378)Rada Gminy Ostrowek
uchwala, co nast^puje:

§ 1. 1. Okresla sie_ wzor deklaracji o wysokosci oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
skiadanej przez wlascicieli nieruchomosci zamieszkatych wraz z wykazem dokumentow
potwierdzaja^cych dane w niej zawarte, stanowia^cy zaJacznik nr 1 do niniejszej uchwafy.

2. Do deklaracji wksciciele nieruchomosci zobowia^zani s% dostarczyc:

l )w odniesieniu do wlascicieli nieruchomosci, na ktorych zamieszkuja, mieszkaricy dokument
potwierdzaja^cy zamieszkanie w innej gminie, kraju lub w innym niz miejsce zameldowania lokalu na
tereniegminy,

2) inne dokumenty okreslone w przepisach szczegolnych.

§ 2. I. Deklaracje, o ktorych mowa w § 1, wlasciciele nieruchomosci obowiazani sa, zlozyc
w Urz^dzie Gminy w Ostrowku w terminie:

1) do 31 marca 2013 r. - dla pierwszej deklaracji,

2) 14 dni od dnia, o ktorym mowa w art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu
czystosci i porza^dku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z pozn. zm.),

3) 14 dni od daty zmiany wysokosci stawki optaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zwia^zanej w szczegolnosci ze zmiany ilosci odpadow komunalnych odebranych od wlascicieli
nieruchomosci w roku ubieglym lub zmiana_ rzeczywistych kosztow poniesionych przez gmin? w roku
ubieglym za zagospodarowanie odebranych odpadow.

§ 3. Wykonanie uchwaly powierza sie_ Wojtowi Gminy Ostrowek.
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§ 4. Uchwala wchodzi wzycie po upfywie 14 dni od dnia jej ogJoszenia w Dzienniku Urzejdowym
Wojewodztwa Lodzkiego.

y Rady
wek

\ i N h v u j Wojjewoda
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Za%znikNr 1 do UchwatyNr XXII/153/2012
Rady GminyOstrowek

zdnia28 grudnia2012 r.

POLA JASNEWYPELNIAWLASCICIEL NIERUCHOMOSCI KOMPUTEROWO LUB RECZNIE DUZYMI
DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM
1.PESEL/REGON 2. Dzicn-Miesia,c-Rok

DEKLARACJA O WYSOKOSCI OPLATYZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI - nieruchomosci, na ktorych zamieszkuja.
mieszkahcy

odstawaprawna:

Sktadaj£(cy:

Termin sktadania:

Ustawaz 13 wrzosnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porza^dku wgminach
(Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z pbin. zm.)
Wtesciciel meruchomosci, na ktoroj zamicszkuja, mieszkancy w rozumieniu ustawy
o utrzymaniu czystosci i porza.dku w gminach
Pierwszy tcrmin skladania do 31 marca 2013 r. lub w ciaju 14 dni od dnia
zamieszkania lub 14 dni od dnia, w ktorym nastajiity zmiany danych okrcslonych
w deklaracjl

A. MIEJSCE SKLADANIA DEKLARACJI
3. Nazwa i adres siedziby organu, do k to re go nalezy zlozyc deklaracj^:

Urza_d Gminy w Ostrowku
98-311 Ostr6wek115

B. OBOWIAZEK ZLOZENIA DEKLARACJI
Obowl^zek zlozcnia deklaracji wynika z art. 6k ustawy
4. Cel ztozenia deklaracji (podkrcslic wta&ciwe)

zlozenie deklaracji korekta deklaracji (data zaistnienia zmian )

C. PODMIOT ZOBOWIAZANY DO ZLOZENIA DEKLARACJI
5. Rodzaj podmiotu (podkreslic wlasciwe)

Wlascicicl nieruchomosci

Uzytkownik wieczysty

Wspolwlascicicl

Zarza,dca nieruchomosci wspolnej

Najcmca, dzierzawca

Inny

D. DANE IDENTYFIKACYJNE
D.1. Osoba fizyczna

6. Nazwisko 7. Pierwsze imie, drugie imie

D.2. Pozostate podmioty

8. Nazwisko/a i Imic/ona wspolnikow/Nazwa petna 9. Nazwa skrocona

10. Nrtelefonu 11. Adres e-mail

12. Osoby upowazniono do roprczentowania:
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D.3. DANE NIERUCHOMOSCI - na ktorej powstaja odpady komunalne2

3. Ulica 14. Nrdomu 15. Nrlokalu

6. Miejscowosc 17. Kod pocztowy 18. Poczta

D.4. ADRES DO KORESPONDENCJI -jeslijestinny.nizadres nieruchomosci z
D.3.
9. Kraj 20. Wojewodztwo 21.Powiat

22. Gmina 23. Ulica 24. Nrdomu 25. Nrlokalu

26. MJDjscowosc 27. Kod pocztowy 28. Poczta

Jednoczcsnic oswiadczam, iz odpady z nieruchomosci
podkreslic wtasciwe)

selektywny zmieszany

zbierane w sposob:

E. OPLATAZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Stawka optaty okreslona w Uchwale Rady Gminy Ostrowek w sprawie wyboru metody ustalania
optaty za gospodarowanie odpadaml komunalnymi oraz ustalania wysokosci tej optaty*

Liczba osob zamicszkujqcych nicruchomosc wskazana. w czpsci D.3

29.
zl/osob?

30.

Miesieczna kwota optaty (kwoti? z poz. 29 nalezy pomnozyc przez liczb? osob wskazana^ w poz.
30)

31.
zt/miesia.c

Optata kwartalna (kwot? z poz. 31 nalezy pomnozyc przez 3 miesia^ce)( 32.
zt/kwartal

F.OSWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKLADAJACEJ DEKLARACJ^
Oswiadczam, ze sq mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialnosci
za podanie danych niezgodnych z rzeczywistoscia..

33. Data zytelny podpis (z podaniem imienia I nazwiska; pieczatka osoby upowaznlonej)

POUCZENIE
W przypadku nie wplacenia w okreslonych ustawowo terminach kwoty oplaty z poz. 32 lub wplacenia
jej w niepetnej wysokosci, niniejsza deklaracja stanowi podstaw? do wystawienia tytuiu
wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. o post^powaniu egzekucyjnym w
administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 299, poz. 1954 z p6zn. zm.).
Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzqdku wgminach
wtasciciel nieruchomosci jest obowia_zany ztozy6 do wtasciwego organu deklaracj^ o wysokosci optaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomosci
pierwszego mieszkahca. W przypadku zmiany danych be.dacych podstawa, ustalenia wysokosci naleznej
optaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wtasciciel nieruchomosci jest obowiazany ztozyc nowq
deklaracj^ w terminie 14 dni od dnia nastapienia zmiany. Zgodnie z art. 60 cytowanej ustawy wrazie
nieztozenia deklaracji o wysokosci oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych
wajpliwosci co do danych zawartych w deklaracji wtasciwy organ okresla, w drodze decyzji, wysokosc optaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorac pod uwagg uzasadnione szacunki
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G. DEKLARUJ^ ZAPOTRZEBOWANIE NA NAST^PUJACE POJEMNIKI:

Na nieruchomosci znajduje si^ kompostownik: Tak/Nie (niewtasciwe skreslic)6

G.1. Zabudowa jednorodzinna
Rodzaj pojcrnnika Hose sztuk

0,12 m3

0,24 m3

1,1 m3

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu utnymania czystosci i porzqdku w na terenie Gminy Ostrowek powinny bye
usytuowane w obrebio nieruchomosci, a w dniu odbioru powinny bye wystawione prxed nieruchomost w sposob
umozliwiajqcy ich odbi6r z zastrzezeniem, iz nie moga_ one zagrazat i titrudniac ruchu zar6wno pieszegojaki i
samochodowego.

H. ADNOTACJE ORGANU

1. Nalezy wpisacimiei nazwisko, adreszamieszkanianrtelefonuoraz nrdowodu osobistego osoby
upowaznionej

2. Dla kazdej nieruchomoSci nalezyztozydodr^bna^deklarcj^.
3. Spos6b zbieraniaodpadbw bedzie podlegat bieza^cej kontroh. W przypadku nie wywiqzywaniasiez obowia^zku

selektywnego zbierania odpadbw komunalnych wtafeciwy organ w drodze decyzjj naliczy opiate za
odprowadzanie odpadbw zmieszanych wraz z zalegtymi odsetkami.

4. W przypadku wyboru metody nieselektywnego zbierania odpadbw komunalnych nalezy wybra6 stawk?
podstawowsi, a przy wyborze selektywnej zbibrki odpad6w komunalnych nalezy wybrai opiate obnizona^.

5. Opiate z poz. 32 nale±y wptacac w odstepach kwartalnych:
do 15 marca brza I kwartat, do 15 wrzeSniabrza Illkwartal,
do 15 maja br za II kwartal, do 15 listopada br za IV kwartat
Na rachunek bankowy Urzedu Gminy wOstrowku, w tytule podaja^c adres nieruchomo&ci, na ktdrej powstaja^
odpad y komunalne lub w kasie Urzedu Gminy.

6. Dane potrzebne do celow sprawozdawczych.

Przewodi

Andrzc
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