UCIIWAŁA NRVIVó2/2015
RADY GMINY iu.l.zrcow
z dnia ll czerwca20l5 r.
w sprawie określeniawzoru dek|aracji o wysokościopłaĘ za gospodarowanieodpadami komunalnymi
składanejprzez właściciela
nieruchomościoraz określeniawarunków i trybu składaniadeklaracji za
pomocą środków komunikacji elektronicznej
Na podstawieart.18ust..2pkt 15 iart.40ust. 1ustawy zdnia 8marca 1990r. osamorządziegminnym (tj.
Dz.U.z20|3r. poz. 594ze zrn.) wm.tiĄzku zart.6 n ust. l ustawy zdnia 13września1996r. outrrymaniu
czystościiporządku wgminach (tj. Dz.lJ,z20|3r. poz. |399zę zrrr.)Rada Gminy Że|azków uchwalą co
następuje:
$ 1. określasię wzór deklaracji o wysokościopłatyza gospodarowanieodpadami komunalnymi, stanowiący
załącmikdo niniejszej uchwaty.
na klórej zamieszkująmieszkńcy' składadeklarację,o której mowa w $ l.
s 2. l. Właścicielnieruchomości,
2. Deklarację właścicielnieruchomościzobowiqzany jest zł'oĘć Wójtowi Gminy Że|azków w terminie 14 dni
oddnia,októrymjestmowawart.6must.
1iust.2ustawyoutrąymaniucrystościiporządkuwgminach'
3. Miejscem składaniadeklaracjijest Biuro obsfugi InteresantówUrzędu Gminy Że|azków,Że|azków |38,628|7 Że|azków.
4' Deklarację możznanadać takŻe w polskiej placówce pocztowej operatora Wznaczonego w rozumieniu
ustawy z dnia 23 listopada2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. 22012 r. poz. 1529).
$ 3. określa się warunki i tryb składaniadeklaracji, o której mowa w $ l za pomocą środków komunikacji
elektronicmej:
1) dopuszcza się składanie deklaracji w formie elektronicmej za pośrednictwemElektronicznej Skrzynki
Podawczej Urzędu Gminy w Żelazkowiena platformie ePUAP (epuap.gov.pl);
2)układ informacji ipowiązan między nimi zostanie określonypo sporządzeniu formulnza ijego rejestracji
w Centralnym Reporytorium Wzorów Dokumentów Elektronicmych Ministerstwa AdministracjiiCyfryzacji;
3) deklaracja złoiona w formie elektronicznej musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego cerĘfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym
ePUAP.
$ 4. Wykonanie uchwałypowierza się Wójtowi Gminy Że|azków.
$ 5. Traci moc Uchwała Nr XXXIV/I80/13 Rady Gminy ŻeIazków zdnia28lutego 2013 r. w sprawie wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela
nieruchomościoraz terminu i miejsca składaniadeklaracji przez wł,ascicielinieruchomościna obszarze Gminy
Żelazków.
$ 6. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w Ęcie
z dniem l 1ipca20l5 roku.
^ Przervoc] niczqcy
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Załącznikdo UchwaĘ Nr VII/62l20l5
Rady Gminy Że\azków
zdnia ll czerwca2015r.
Numer ewidencyjny

DEKLARACJA o wYsoKoŚcl
oPŁATY zA GosPoDARowANIE oDPADAMI KoMI]NALNYMI
SKŁADA|I APRzEz wŁAŚcIcIELA NIERUcHoMoŚcI, NA KTÓREJ zAMIEszKaJĄ
MIEszKAŃcY1
P oL,/|JA9N E WyPE ŁNIA WŁAŚ CI CIE L NI E RUCH o M o Ś CI, P oL1| CIE M NE WyPE ŁNIA
a P oWAżNI o IlY PRA Co WNIK o RGANa
PRosZĘ WYPEŁNIC KOMPUTERqWO LUB RĘCZNIE Dażyal onuroWANYMI LITERAMI,
CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM
Ustawazdnia 13września
1996r.outrzymaniuczystości
ipoządku wgminach (tj. Dz.U. z20l3r
ooz'|399zpóżn.nn.\

Podstewa prrwna:

Formularz pŻemaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy
7,e1y'ków
Urzad Gminv Ze|azków.Ze|azków l38. ó2 - 8|7 Ze|a*ów
Deklarację owysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi naleĄ składaĆwterminach
okeślonych wart.6m ust.l i2ustawy zdnia 13wrzeŚnia 1996r' outrzymaniu czystościiporządku
w s i n i n a c h( t . i .D z . U ' z 2 0 | 3 t . . o o z . | 3 9 9z o ó ź n .n r t . \

Sk|adający:
Mieisce skladania:
Termin skladania:

A. organ wlaścirwdo zlożeniadek|aracii
Wójt GminyZelazków
Że\azkóvł138
62-8|7Ze|azków
B. obowiązek z|ożefia deklaracji
okoliczności oowoduiace obowiazek złoizeniadeklaracii kaznaczvć właściwvkwadrail:
q

Pierwsza deklaracia2
Dotyczy opłatyod miesiąca:
lmip<ian\

q

/rnlr)

Nowa deklaracia3
Dotyczy opłatyod miesiąca:
(miesiac)
{rok)

q

Korekta deklaracii
Dotyczy opłatyod miesiąca:
{miesiac)

(rok\

Deklaracj a składana w zllt iqzku z

C. Dane skladającegodek|arację

C.1. Sk|adaiacv dek|aracie (zaznaczvćwlaściwvkwadrat)
o

osoba fincma

q

osoba orawna
iednn<tk

nieno<iadeiaca

nsnhnwn{ci

C.2. Tvtuł Drawnv. forma wladania nieruchomościa(zaznacań wlaściwvkwadrat)
właścicie|

llźrń|rnmiL

wip.xśfv

lllh nn<ic.|2.7

ff

o

iednostkaorsanizacvina lub osoba oosiadaiacanieruchomośćwzarzadzie lub uŹvtkowanru

fr

innv nodmiot

v nienlchomościa

(nn

rlzierżawa'a

naiemca)

C.3. Dane identvfikacvine skladaiaceso deklaracie
Imię i nazwisko*/l..Iazwa pełna* (niepotrebne slo.eślić)

^ Przew.odlrir_,ziicv
Ęaav C-Tt"t\.
jf ]azi<ów
J,tef Leśny
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Imię ojcą imię matki

I W zabudowie wielorodzinnej deklarację składazarządca lub inny podmiot władającynieruchomością.
2Pierwsza deklaracja dotycry deklaracji składanych w terminie l4 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca
(zgodnie z art.6m ust.l ustawy z dnia 13 września1996 r. o utrrymaniuczystościi poządkuw grninach).
3Nowa deklaracj a dotyczy: deklaracji składanych w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zrrriany wynikającej ze zrniany darrych będących podstawą

D. Adres siedzibv/adreszamieszkania
IGaj:

Wojewódfwo:

Powiat:

Gmina:

Ulica:

Nr domu:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Poczta:

Telefon

Nr lokalu:

Adres e-mail

E. Adres nieruchomości.na którei Dowstaia odoadv komunalne dla każdeinieruchomościnaleht z]oż:lćodtebna deklaracie)
Kraj:
Wojewódfwo:
Powiat:

Gmina:

Ulica:

Nr domu

Miejscowość:

Kod pocztowy

Pocźa,'

Nr lokalu:

Nr ewidencyjny nieruchomości w rejestrze grsntów (nalezy podać w przypadku, kiedy nie jest możIiweolqeśIenieadresu nieruchomości)

F. Sposób zbierania odpadów (zauaczvć odpowiedni lrwadral)
q
ndnqr|w zhierłne

selelrtrmie

q
odpadv nie zbierane selekwwnie
obowipująca wysokość stawki opłaĘ okeślona wuchwale
on<nnr|qrrw'nie

^rlnłr|ami

lrnmllna|nwmi

na

ferenic

nienlchnmnści

Rady Gminy Ze|azków wsprawie wyboru metody ustalania opłaty 7a
nrlz

w<n|łnćć

śfew|.i

fei

óńł^fv

q

q

Drztł

i zbiórceselektvwnei

.zł/osobezamieszkuiaca
nieruchomośc
/miesiac

przy deklarowanvmbraku selektywneizbiórki odpadów. ...................................zVosobe
zamieszkuiacanieruchomość
/miesiac

G. Liczba osób zamieszkującychnieruchomość
wskazaną w częściE
Na terenienieruchomościzamieszkuie:

H. Wysokośćmiesięcznej opł^t!za gospodarowanie odpadami komuna|nymi

Wysokośćmiesięcnej opłatyza gospodarowanie odpadami komunalnymi przy zadeklarowanej zbiórce seleĘwnej*/
nieseleĘwnej * wynosi (obliczana jako ilocryn ilościzadeklarowanychosób i stawki za gospodarowanieodpadami komunalnymi):

Przen'oclniczilc;
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J. ADNOTACJE ORGANU

POUCZENIE
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułuwykonawczego zgodnie z przepisami ustawy
z dnia |7 czerwca1966r. o postępowaniuegzekucyjnymw administracji(t.j. Dz. U.2014, poz, |6|9 ze zm.).
oBJAŚNIENIA
iporządkuwgminachwtaściciel
1)Zgodnie zart.6m ustawy zdnia|3września1996r. outrrymaniucrystości
nieruchomościjest obowiązany ńoĄć do Wójta Gminy Że\azków deklarację o wysokości optaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi wterminie 14dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości
pierwszego mieszkańca. W przypadku zrrrianydanych będącychpodstawąustaleniawysokościnależnejopłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi (z wyłączeniem uchwalenia nowej stawki opłaĘ) właściciel
nieruchomościzobowiqzany jestztoĘĆ nową deklaracjęw terminie l4 dni od dnia nastąpieniazmiany.
Z)Zgodnie zart.6o cytowanej ustawy wrazie niezłoŻeniadeklaracji owysokości opłaĘ za gospodarowanie
odpadami komunalnymi albo uzasadnionychwątpliwościco do danych zawarlych w deklaracji, wójt Gminy
Że|azków określiw drodze decyzji,wysokośóopłatyza gospodarowanieodpadamikomunalnymi.
3) Wysokośćstawki za seleĘwne i nieselektywnezbieranie odpadów komunalnych oraz terminy, częstotliwość
i tryb uiszczania opłatyza gospodarowanieodpadamikomunalnymi, określonow odrębnychuchwałach.

R,:;Tlf/;}i#:Ió,taz(|Lesny
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