
UCHWALA NR XXIII/162/2013
RADY GMINY OSTR6WEK

z dnia 15 lutego 2013 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokosci oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
sktadancj 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 marc a 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 20()3r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
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. I I 1 1 , Nr 223 , poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.
1241, z 201 Or. Nr 28, 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 2012r. poz.567), art. 6n ustawy z dnia
13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porza,dku wgminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391), art. 4 ust.
1 ustawy z dnia 20 Ilpca 2000 r. o oglaszaniu aktow normatywnych i niektorych innych aktow prawnych
(Dz. U. z2011 r. Nr 197, poz. 1172, Nr 117, poz. 676, Nr 232, poz. 1378)Rada Gminy Ostrowek
uchwala, co nast?puje:

§ 1. I .Okresla si$ wzor deklaracji o wysokosci oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
skladanej przez wtascicieli nieruchomosci xamieszkalych wraz z wykazem dokumentow
potwierdzajqcych dane w nicj zawarte. stanowi^cy zala^cznik nr 1 do niniejszej uchwaly.

2. Do deklaracji wtasciciele nieruchomosci zobowiajzani sa^dostarczyc:

l)w odniesieniu do wlascicieli nieruchomosci, na ktorych zamieszkiijq. mieszkaiicy dokument
potwierdzaja^cy zamieszkanie w innej gminie, kraju lub w innym niz micjsce zameldowania lokalu na
terenie gminy;

2) inne dokumenty okreslone w przepisach szczeg6lnych.

§ 2. 1. Deklaracje, o ktorych mowa w § 1, wlasciciele nieruchomosci obowiajzani sa^ ziozyc
w Urz^dzie Gminy w Ostrowku w term in ie:

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 oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zwia^zanej w szczegolnosci ze zmiany ilosci odpadow komunalnych odebranych od wtascicieli
nieruchomosci w roku ubiegfym lub zmiana, rzeczywistych kosztow poniesionych przez gmin$ w roku
ubieglym za zagospodarowanie odebranych odpadow.

§ 3. Wykonanie uchwaly powierza SJQ Wqjtowi Gminy Ostrowek.
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§4. Traci moc uchwata Mr XX1I/153/2012 Rady Gminy Ostrowek z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokosci opfaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi skladanej
przez wlasciciela nieruchomosci.

§ 5. Uchwafa wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogioszenia w Dzienniku Urzedovvym
Wojewodztwa Lodzkiego.

Przewodn
Gminy

Rady
lek

Andrzej Wojesvoda
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Zat^cznikNr 1 do UchwafyNr XXIII/162/2013
Rady GminyOstrowek
zdnia 15 Iutego2013 r.

POLA JASNEWYPELNIA WLASCICIELNIERUCHOMOSCI KOMPUTEROWO LUB RE.CZNIE, DUZYMI,
DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM
1.PESEL/REGON 2. Dzleri-Miesia.c-Rok

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

Skladaja^cy:

Termin sktadania:

Ustawa z 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystoscl I porzqdku w gminach
(Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z p6zn. zm.f
Wlascicicl nieruchomosci, na ktorej zamieszkuja, mieszkahcy w rozumienlu ustawy
o utrzymaniu czystosci i porza.dk u w gminach
Pierwszy termin skladania do 31 marca 2013 r. lub w ciaju 14 dnt od dnia
zamieszkania lub 14 dni od dnia, w ktbrym nastqpity zmlany danych okreilonych
wdeklaracji

A. MIEJSCE SKLADANIA DEKLARACJI
3. Nazwa i adres siedzlby organu, do ktorego nalezy ztozyc deklaracje:
Urzqd Gminy w Ostrowku
98-311 Ostrowek 115

B. OBOWIAZEK ZLOZENIA DEKLARACJI
Obowia.zek ztozenia deklaracji wynika z art. 6k ustawy
4. Cel ztozenia deklaracji (podkreslic wlasciwe)

ztozenie deklaracji korekta deklaracji (data zaistnienia zmian

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

Wlasciciol nieruchomosci

Uzytkownlk wieczysty

Wspdtwtasciciel

Zarz^dca nieruchomosci wsp6lnej

Najemca. dzierzawca

Inny

D. DANE IDENTYFIKACYJNE
D.1. Osoba fizyczna

6. Nazwisko 7. Pierwsze imle, drugle Imle

D.2. Pozostate podmioty

8. Nazwisko/a i ImlQ/ona wspolnikdw/Nazwa petna 9. Nazwa skrocona

11. Adres e-mail....

12. Osoby upowaznione do reprezentowania:
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D.3. DANE NIERUCHOMOSCI -na ktorej powstaja. odpady komunalne2

13. Ulica 14. Nr domu 15. Nrlokalu

16. Miejscowosc 17. Kod pocztowy 18. Poczta

D.4. ADRES DO KORESPONDENCJI -je^lijestinny.nizadres nieruchomosci z
D.3.
19. KraJ 20. Wojewodztwo 21.Powlat

22. Gmlna 23. Ulica 24. Nrdomu 25. Nr lokalu

26. Miejscowosc 27. Kod pocztowy 28. Poczta

Jodnoczesnie oswiadczam, iz odpady z nieruchomosci
(podkreslic wtasciwe)

selektywny zmieszany

zbierane w sposob:1

E. OPLATAZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Stawka optaty okreslona w Uchwale Rady Gminy Ostrowek w sprawls wyboru metody ustalanla
optaty za gospodarowanie odpadami komunalnyml oraz ustalanla wysokosci tej oplaty4

29.
ztfosobe.

Liczba osob zamieszkujqcych nieruchomosc wskazana w cz^sci D.3 30.

Miosipczna kwota oplaty (kwote. z poz. 29 nalezy pomnozyc przez llczb? osob wskazana. w poz.
30)

31.
zl/miesif|C

Oplata kwartalna fkwotc z poz. 31 nalezy pomnozyc przez 3 32.
zl/kwartat

F. PODPIS OSOBY SKLADAJACEJ DEKLARACJ^

33. Data 34 . Czytelny podpis (z podaniem itnlanla i nazwiska; piocz^tka osoby upowaznioncj)

POUCZENIE
W przypadku nie wptacenia w okreslonych ustawowo terminach kwoty optaty z poz. 32 lub wptacenia
jej w niepetnej wysokosci, niniejsza deklaracja stanowi podstaw? do wystawienia tytutu
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 pbzn. zm.).
Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzqdku w gminach
wtasciciel nieruchomosci jest obowi^zany ztozyc do wta^ciwego organu deklaracje o wysokosci opiaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomosci
pierwszego mieszkahca. W przypadku zmiany danych beda^cych podstawEi ustalenia wysokosci naleznej
oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wtasciciel nieruchomosci jest obowiazany ztozyc nowa,
deklaracj^ w terminie 14 dni od dnia nastapienia zmiany. Zgodnie z art. 60 cytowanej ustawy w razie
niezJo±enia deklaracji o wysokosci optaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych
watpliwosci co do danych zawartych w deklaracji wtasciwy organ okresla, w drodze decyzji, wysokosd optaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biora^c pod uwage. uzasadnione szacunki
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G. DEKLARUJ^ ZAPOTRZEBOWANIE NA NAST^PUJACE POJEMNIKI

Na nieruchomosci znajduje si? kompostownik: Tak/Nie (niewtaSciwe skreslid)6

G.1. Zabudowa jednorodzinna
Rodzaj pojemnika Hose sztuk

0,12m3

0,24 m3

1,1 m3

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu utrzymania czystosci i porzqdku w na terenie Gminy Ostrdwek powinny by6
usytuowane w obrqbie nieruchomosci, a w dniu odbioru powinny byt wystawione przed nieruchomosc w sposob
umozliwiaja^cy ich odbi6r z zastrzezeniem, iz nie moga. one zagrazat i utrudniac ruchu zarowno pieszegojaki i
samochodowego.

H. ADNOTACJE ORGANU

1. Nalezy wpisai imiej nazwisko, adreszamieszkanianrtelefonu oraz nrdowodu osobistego osoby
upowa±nionej

2. Dla kazdej nieruchomosci nalezyztozycodr^bna.deklarcj?.
3. Spos6b zbieraniaodpad6w b^dziepodlegat bieza^cej kontroli. W przypadku nie wywia^zywaniasi^z obowia.zku

selektywnego zbierania odpad6w komunalnych wia^ciwy organ w drodze decyzji naliczy optat^ za
odprowadzanie odpadow zmieszanychwrazzzalegiymiodsetkami.

4. W przypadku wyboru melody nieselektywnego zbierania odpad6w komunalnych nalezy wybrad stawke
podstawowa,, a przy wyborzeselektywnejzbibrki odpadbw komunalnych nalezy wybradoptat§ obnizon^.

5. Optat^ z poz. 32 nalezy wpfacac w odst^pach kwartalnych:
do 31 marca br za I kwartat, do 30 wrzesnia br za III kwartat,
do 30 czerwca br za II kwartat, do 31 grudnia br za IV kwartat
Na rachunek bankowy Urz^du Gminy w Ostr6wku, w tytulepodaja^c adres nieruchomo£ci, na kt6rej powstaja.
odpad y komunalne lub w kasie Urz^du Gminy.

6. Dane potrzebne do celow sprawozdawczych.

Przewodlilizadl Rkdy
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