
UCHWALA NR XXX/204/2013
RADY GMINY OSTROWEK

z dnia29 pa/dziernika 2013 r.

w sprawic wzoru dcklaracji o wysokosci oplaty za gospodarowanic odpadami komunalnynii
skladanej pr/ez wlasciciela nieruchomosci

Na podstawic art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy / dnia 8 marca 1990 r. o samorza.dzie gminym
(Dz. U. z 2013 r. po/. 594 i poz. 645) oraz art. 6n ustawy z dnia I3wrzesnia 1996r. o utrzymaniu
czystosci i porzajiku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i poz. 951 oraz z20 l3 r. poz. 21 i po/. 228)
uchwala si? co nastepujc:

§l.Okresla si? wzor deklaracji o wysokosci oplaty /.a gospodarowanic odpadami komunalnymi
skladanej przez wksciciela nieruchomosci.

1. Wzor deklaracji stanowi zalacznik do niniejszcj uchwaly.

2. Deklaracj?, o ktorej mowa w ust. I , wiasciciel nieruchomosci obowia/any jest ztozyc w jcden
z dostQpnych sposobow:

1) w siedzibie Urzedu Gminy w Ostrowku;

2) przeslac na adres: Ur/a^d Gminy \ Ostrowku, 98-311 Ostrowek 115;

3) przestac w formic clcktroniczncj do Urze_du Gminy w Ostrowku za posrcdnictwem Elektronicznej
Platformy Ushig Administracji Publicznej jako zala^cznik w piku w formatach - PDF, DOC lub ODT.

3. Wzor deklaracji b?dzie dost^pny w pl iku PDF, DOC i ODT na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Gminy Ostrowek pod adresem www.ostrowek.bip.gmina.pl i na stronie internetowej Gminy
Ostrowek www.ostrowekgmina.pl oraz jako formularz w wersji papierowej w Urzexizie Gminy
w Ostrowku.

§ 2. Deklaracja przeslana w formie elektronicznej musi bye opatrzona bczpiec/nym podpisem
elektronicz.nym weryfikowanym za pomoc^ waznego kwaliilkowanego certyllkatu w rozumieniu ustawy
z dnia 18 wrzesnia 200Ir. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 20l3r. poz. 262) lub podpisem
potwierdzonym profllem zautanym ePUAP zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17lutego 2005r.
o informatyzacji dzialalnosci podmiotow rcalizuja.cych zadania publiczne (Dz. U. z 2013r. poz. 235).

§ 3. Deklaracj?, o ktorej mowa w § 1, wtasciciel nieruchomosci zamieszkalej obowia.zany jest /tozyc
w tenninach:

1) w ciaj^u 14 dni od dniazamieszkania na danej nieruchomosci pierwszego mieszkanca;

2) w cia^gu 14 dni od dnia, w ktorym nastajiily zmiany danych okrcslonych w dcklaracji.

§ 4. Traci moc uchwata Nr XXIII/162/2013 Rady Gminy Ostrowek z dnia 15 lutego 2013r. w sprawie
wzoru deklaracji o wysokosci oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi skladanej przez
wlasciciela nieruchomosci.

§ 5. Wykonanie uchwaly powierza sii; Wojtowi Gminy Ostrowek.
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§ 6. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14dn i od dnia jej ogloszenia w Dzienniku Urz^dowym
Wojewodztwa Lod/kiego.
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Nr 1 do UchwaJy Nr XXX/204/20I3

Rady Gminy Ostrowek

z dnia 29 pazdziernika 2013 r.

1, PESEl-

Pods la wa prawna:

DEKLARACJA O WYSOKO&CI OPtATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYM1 — nieruchomosci, na ktorych zamieszkuj^
mieszkaricy

U*tawa z 13 wwtoAnia 19&6 r. o utrzyrnanlu czyutoftci t porzn|dku w gminactr
(Dz. U. z 2O12 r., poz. 391)
WtaSclclel iiiflruciioi!io*f-.i, taktre tvapofwiascicM, uzytkowrtik wieczywty onu:
jodnostkl organizacyjna t osoby po*isd«MC« nieruchomoici wzarzqdzie lub
uzytkowanlu, inno podmioty wtadajaice nieruchomo4cii| w rozumtenlu ustawy
o utrtyman'Hj czyaio^ci i parea.dku w gminach. na ktdr^j /arnieszkuj^ mloa?K»Acy
na terenio gminy O«W6wt*k
Pierwszy termin sMadanla do 31 marca 2013 r. tub w cfqgu 14 dn! od dnla
zamlecxKania Iwb 14 dni od dnla, w htdrym nn»t*tpi*y zmlany danych okra*lonych
w duklaracji b@da.cych padstawa. u&tai«nia wy^oko&ci nate^nej oplaty za
gospodarowanio odpadamt komimainymi

A. MIEJSCE SKt-ADANIA DEKLARACJI
3, Nazwa i adres aiad/iby organu. do kWr»g« natoiy zloiyd d»

Urz;|d Gminy w Ostrowku
98-311 Ostrowok 11S

B. OBOWIA^EK Zt-OZENIA DEKLARACJI
; Obowia-rek ztoionia doklaracjt wynlka z art. flk ustawy
4. CtH zloiania dffklaracjl (zaznaczy<^ odpowiednii) kratky itiakiom x)

/foicnie dekiaracjl korekta dokiaracji (data j-.aistdi«nia

C. PODMIOT ZOBOWIAZANY DO ZHOZENIA DEKLARACJI
S, Rodzai podmiotu (znaczyt odpowJednlq kratk^ znaklem x)

Wla*clciel nt*ruchomo*ct Wap6twtaftclci»i UiytkownSK wieczyaty

i Jadnostki orgianlzacyjne I osctfy posiadaj^cn nierucHomoftcJ Inny
w zarz^dzia lub uzytkowanlu

D. DANE IDENTYFIKACYJNE
ry« odpowiednlK) kratk^ XDaMnrn x)

Osoba fizyczna Osoba pmwria Jifdnostka organizacyjn

OSObOvvosti prawnnj

fl. Nazwi»ko ,..-. -,... 7. fml$

D.1. DANE NiERUCHOMOSCI ~na Kt6rej powstaji^ oripady komunalne'

8. Ullc* S. Nr domu TlO.Nrlokalu

11, Mt«|«cowo*£ 12. Kod poczlowy 13. Pot/.l-

D.2. ADRES DO KORESPONDENCJI »je*II ]»*t Inny, niiadres nieruchomoiclzD.I.
. KraJ 16- WoJ»w6dztwo 18. Powl-1

18. UHc» 19 Mrdomu j 2O, Nr tokalu

21. Mlej*cowo*C 22. Kod pocztowy 23. PoczUi
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J«dnocze6nie oiwiadczam, ii odpady z nieruchomo&ci b<?d,st zbferane w sposob:
(;:naczy£ odpowiedm^ kratk? znakiem x)

•elektywny junteszany

E. OPtATAZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMi
Stawka oplaly okreSiiona w Uchwals Rady Gmmy Ostr6w«k w sprawie wyboru melody
ustalania opfaty xa go*pod2fowani» odpadami komunaloymi oraz usta'anta wy»oko*ci tej

Liczba o»6b zamiaszicuja.cych nieruchomoii w«k«:arm w cz^ict D.I.

Mlesifcrns kwota optaty jkwot§ z poi, 24 nslsiy pomnoiyd prz^ ficzb^ o*6b wskazana.
w poz. 25)

25

zt/mies!a,c

F. PODPIS OS08Y SKLADAJACEJ DEKLARACJ^

27. Data 28. Czytwiny podp!» {t podaniem imienia f nairwiska; piec^qtka osoby upowaJnfonej)

POUCZENIE
W przypadku nie wptacenia w okre^ionych ustawowo terminach kwoty oplaty z poz. 26 tub
wptacenia jej w niapetnej wysokoici, niniejsza deklaracja stanowi podstaw^ do wystawtonla tytulu
wykonawczego, zgodnie z przepisarnt ustawy x 17 czerwca 1966 r, o post^powaniu egzekucyjnym w
administracji (Dz, U. z 2005 r. Nr 299, poz. 1954 z pdzn. zm.).

, Zgodnte z art, 6m ustawy z 13 wrze§n!a 1996 r. o utrzymaniu czysto^cl i porz^dku w gminach
< wta^ciciel nferuchomo*ci jest obowi^zany zlozy£ do w^aSciwego organu dekiaracj^ o wysoko&ci oplaty

23t gospodarowanie odpadami komunainymi w terminie 14 dm ad dnia zamieszkania na danej
' nieruchornoSci pierwszego mieszkartca, W przypadku zmiany danych b^da^cych podstawq ustalenia
, wysoko^ci naleznej opiaty za gospodarowanie odpadami komunainymi wte£ciciel riieruchomo£ci jest
obowt^zany ztotyt nowa^ deklaracj^ w terminie 14 dni od dnia nast^pienia zmiany, Zgodnie z art 60

. cytowanej ustawy w razie niezfozema deklaracji o wysokofeci optaty za gospodarowanie odpadami
I komunafnymi albo uzasadnionych w^tpliwoSci co do danych zawartych w deklaracji wiagciwy organ
lokrefela, w drodze decyzp, wysoko^c optaty za gospodarowanie odpadami komunainymi, btors(c pod uwag^
. uzasadnione szacunki Wysokose miesî cznej stawki optaty za gospodarowame odpadami komunainymi
. o ktdrej mowa w cz^Sci E reguluje odr^bna uchwala Rady Gminy Qstr6wek. Cz^stotliwoSd uiszczania
optaty za gospodarowanie odpadami komunainymi okreSiaja_ca okres rozliczeniowy regufuje odr̂ bna

: uchwala Rady Gminy Ostrowek
OBJA6NIENIA

1. D!a kazdej nieruchornoSci naiezy zfozy6 odngbnq.dekiarcj^.
2. W przypadku zbierania odpad6w komunatnych bez segregacji nafezy yvybraC stawK^ podstawowa,,

a przy wyborze setektywnej zbidrki odpad6w komunainych naiezy wybrae opiat̂  obnt2ona_.

. ADNOTACJE ORGANUG
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