UCHWALA NR XX/119/2013
RADY GMINY BUD/JSZEWICE
z dnia 30 stycznia 2013 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokosci oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi skladanej przez
wlascicieli nieruchomosci, na ktorych zamieszkuja^ mieszkancy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorza^tzie gminnym ( Dz.
U. z2001r. Nr 142, poz. 1591,z2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr
153, poz. 1271, z2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr
167, poz. 1759, z2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,
z2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,
z2209r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z2010 r. N2 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz.
230, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, z 2012r.,
poz. 567) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996r. o utrzymaniu czystosci i porz^dku w gminach ( tekst
jednolity: Dz. U. z 2012r., poz. 391 ) Rada Gminy Budziszewice uchwala, co nast^puje:
§ 1. Okresla si? wzor deklaracji o wysokosci oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi skladanej
przez wlascicieli nieruchomosci, na ktorych zamieszkuj^ mieszkaiicy. Wzor deklaracji stanowi zal^cznik do
uchwaly.
§ 2. Do deklaracji , o ktorej mowa w § 1, skladanej po raz pierwszy nalezy dol^czyc kopitj dotychczas zawartej
umowy z Przedsi^biorca^na odbieranie odpadow komunalnych.
§ 3. Okresla sie; , iz pierwszy deklaracje o wysokosci oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nalezy
zlozyc w terminie do dnia 28 lutego 2013 roku.
§ 4. Traci moc uchwala nr XIX/109/2012 Rady Gminy Budziszewice z dnia 28.12.2012r. w sprawie wzoru
deklaracji o wysokosci oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi sktadanej przez wlasciciela
nieruchomosci, na ktorych zamieszkujq mieszkancy.
§ 5. Wykonanie uchwaly powierza sisj Wojtowi Gminy Budziszewice. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie
14 dni od dniajej ogloszenia w Dzienniku Urz^dowym Wojewodztwa Lodzkiego.

Przewodnicz3_cy Rady Gminy

C^J^-fj &-•*<&
Piotr Jagiello
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Zatacznik do Uchwaty Nr XX/119/2013
Rady Gminy Budziszewice
z dnia 3 1 stycznia 2013 r.

Deklaracja o wysokosci oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
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POLAWYPElNlfJDUZYMI , DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOI.OREM.

DEKLARACJA
O WYSOKOSCI OPtATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa prawna :

Sktadaja.cy:

Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996r. o utrzymaniu czystosci i porza.dku w gminach
(tekst Jednolity Dz. U. z 2012r. , poz. 391)

Formularz przeznaczony jest dla wtascicieli nieruchomos'ci, wspotwtascicieli,
uzytkownikdw wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osob posiadaja.cych
nieruchomosci w zarza_dzie lub uzytkowaniu, a takze tnnych podmiotow wiadaj^cych
nieruchomosciq.

Termin sktadania:

W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomosci
pierwszego mieszkanca lub powstania na danej nieruchomosci odpadow komunalnych.

Organ wtasciwy miejscowo do ztozenia deklaracji:
Wojt Gminy Budziszewice
_
A." MilJsCE SKtADANIA DEKLARACJI:
URZAD GMINY W BUDZISZEWICACH UL. J. CH.PASKA 66, 97-212 BUDZISZEWICE
B.

OBOWIAZEK1:IOZENIA DEKLARACJI

Okolicznosci powodujqce obowigzek ztozenia deklaracji: ( zaznaczyc wtasciwy kwadrat)
r
!

Pierwsza deklaracja
Zmiana danych zawartych w deklaracji
( dzieti - miesi^c - rok ).

I
I

C

DANE SKLADAJACEGO DEKLARACJI; ( zaznacz wiasciwy kwadrat)

Sktadaja.cy:
"i Wtasciciel
'

;

Wsp6twlasciciel
Uzytkownik wieczysty
Najemca dzierzawca

II

Inny podmiot

_.

Nazwisko i i
Telefon kontaktowy

Numer PESEL

ADRES ZAMIESZKAN1A /ADRES SIEDZIBY
Itoj~~

"

"" I Wojewodnwo"

Ginina
Miejscowo^d

Powiat
WdoniL

1

Kod pocilowy
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D. ADRES NIERUCHOMOSCI, NA KTOREJ POWSTAJA ODPADY KOMUNALNE

x^b/arkuw/numer dzialki

1.

Rodzaj odbieranych odpadow komunalnych : (zaznacz wtasdwy kwadrat)
\ segregowane
~ zmieszane odpady kornunalne (odpady komunalne nie poddane segregacji i

2.
a)

Dotyczy wtascicieli nieruchomosci zamieszkafych
na czas staly
Oswiadczam , ze na terenie nieruchomosci wskazanej w cz^sci D niniejszej deklaracji
zamieszkuje:
(liczba mieszkahcbw )
b) czasowo
Oswiadczam , ze na terenie nieruchomosci wskazanej w cztjsci D niniejszej deklaracji
sezonowo zamieszkuje:
{ liczba mieszkaricbw }

Wyliczenie miesie,cznej optaty:
X
{liczba mieszkaricow )

=
( stawka optaty )

zt
(iloczyn liczby mieszkancow i stawki optaty )

Wysokosc opfaty miesi^cznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi
( stownie:

______.._._

ZApOT^g^^^j|E NA

NAST^PUJACl POJ^MNIKl"

Na nieruchomosci znajduje si? kompostownik: Tak/Nic ( niewlasciwe skreslic ).
W inny sposob wykorzystuje ( wskazafi w jaki), na wtasne potrzeby odpady kuchenne i ogrodowe

F.

RODZAJ POJEMNIKA , ILOSC SZTUK

0,12m 1
0,24 m*

1,1 m 3
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G,

PODPIS SrOADAJACEGO DEKLARACJ^

( miejscowo!i<i i data )

Pouczenie:
1.

( czytetny podpis )

Niniejsza deklaracja stanowi podstawq do wystawienia tytutu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17
czerwca 1966r, o poste.powaniu egzekucyjnynn w administracji { Oz, U. z 2005r. Nr 229, poz, 1945 ze tmianami}
Wlasciciel nieruchomosci jest zobowia.zany ztozyii do Wojta Gminy Budziszewice deklaracjtj o wysokosci optaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w termmie 11 dm od dnia ^amlei2kania na danej nieruchomosci pierwszego
mieszkarica lub powstania na danej nieruchomosci odpadow komunalnych.
W przypadku zmiany danych b(jda.cych podstawij ustdlenia wysokosci naleznej optaty za gospodarowanie odpadami
komunatnymi wfaScicie! nieruchomosci jost zobowi^zany zio/yc do Wdjta gminy Budziszewice ztozyc now^ deklaracjtj w
terminie 14 dni od dnia nastqpienia zmiany. Optaty ia gospodarowanie odpadami komunalnyini w zmienionej wysokosci
uiszcza si$ za miesta.c, w ktorym nast^pita zmtana.
iesitjtmie do dzie'iiqiego nast^pnego miesi^ca.
Oplata za gospodarowanie odpadami kornunalnymi wnoszond btjd^
Termin wniesienia pierwszej oplaty uprywa 10 sierpnia 2013r. Wt iciele nieruchomosci optaty utszczac mog^ przelewe
lub gotowka, na rachunek bankowy wskazjny pr^ez Gmm^ .

Objasnien

1.

Pierwsza, deklaracje. o wysokosci opiaty za gospodarowanie odpaddmi komunalnymi naiezy zlozyc w terminie do 28 lutego
2013r.
Miesi^czne stawkt optaty za gospodarowanie odpadami reguluje Uchwata Rady Gminy w Budziszewicach.

Id: 5760310A-OAF8-41 : Bl-9f : 53o65074C7BlBC. Podpisa

Strona 4

