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Poz. 356
UCHWAŁA NR III/18/2015
RADY GMINY W ŁOPUSZNIE
z dnia 22 stycznia 2015 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15 , w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r., poz. 379, poz. 1072.) oraz art. 6n
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013 poz. 1399,
poz. 1593) Rada Gminy w Łopusznie uchwala co następuje:
§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
stanowiący załącznik do uchwały.
2. Określa się następujący wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
1) pisemne oświadczenie o terminie opuszczenia nieruchomości przez mieszkańca na okres powyżej
3 miesiące,
2) pisemne oświadczenie o powrocie do nieruchomości.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łopuszno.
§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Łopuszno Nr XVIII/112/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisława Zimna
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Załącznik do Uchwały Nr III/18/2015
Rady Gminy w Łopusznie
z dnia 22 stycznia 2015 r.
POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U.
z 2013 r. 1399 ze zm.)
Właściciel nieruchomości zamieszkanych, z terenu Gminy Łopuszno
14 dni od rozpoczęcia pobytu czy użytkowania nieruchomości lub w przypadku zmian
danych zawartych w złożonej deklaracji
Urząd Gminy w Łopusznie, ul. Konecka 12, 26-070 Łopuszno

Podstawa prawna
Składający
Termin składania
Miejsce składania

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□
□

pierwsza deklaracja
zmiana danych zawartych w deklaracji

………………………………….………
(dzień – miesiąc – rok)

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi
Składający:
ć w zarządzie lub użytkownik,
Nazwisko i imię
Imię ojca

Numer PESEL

Numer NIP

ADRES ZAMIESZKANIA
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta



Nr lokalu

ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Miejscowość

Gmina

Kod pocztowy

Poczta

Ulica

Nr telefonu

Nr domu

Nr lokalu

Adres e-mail

Obręb/arkusz/numer ewidencyjny działki

1. Dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkałych
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji zamieszkuje: ……….………….
(liczba mieszkańców)

Odpady komunalne gromadzone są w następujący sposób (zaznaczyć właściwy kwadrat):
odpady komunalne ulegające biodegradacji, pozostałe odpady zmieszane)
odpady zmieszane), odpady komunalne ulegające biodegradacji zagospodarowywane na
własnym kompostowniku, w ilości miesięcznej…………….kg.

Stawka opłaty na mieszkańca:

a)……………..zł (selektywne zbieranie i odbieranie)
………………..zł
b)…………….zł ( nieselektywne zbieranie i odbieranie)
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Wyliczenie miesięcznej opłaty:
….………………….……….

X

………………………………

(liczba mieszkańców)

(stawka opłaty)

=

………………………….………… zł
(iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi ……..…………………..……. zł
(słownie ……….……………………………………………………………………………………………..………...)
D. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

………………………………………
(miejscowość i data)

…………………..………………..
(czytelny podpis)

E. ADNOTACJE ORGANU

Pouczenie:
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17.06.1996 r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1619)
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w
deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do
Wójta Gminy Łopuszno w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Wójta Gminy Łopuszno o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów
komunalnych.

