UCHWALA NR IX/41/15
Rady Gminy Pacanow
z dnia 24 kwietnia 2015r

w sprawie okreslenia wzoru deklaracji o wysokosci oplaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi skladanej przez wlasciciela nieruchomosci zamieszkaiej
Na podstawie art. 6n ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porz^dku w
gminach (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z pozn. zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. 0 samorzadzie gminnym (tj. Dz. U . z 2013 r. poz. 594 z pozn. zm.) Rada Gminy Pacanow
uchwaia, co nast^puje:

§ 1. Okresla si? wzor deklaracji o wysokosci oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
skladanej przez wlasciciela nieruchomosci zamieszkaiej stanowi^cy zal^cznik nr 1 do uchwaiy.
§ 2. Deklaracji o ktorej mowa w § 1 wlasciciel nieruchomosci obowi^zany jest zlozyc w Urz^dzie
Gminy w Pacanowie w terminach okreslonych w art. 6m ustawy o utrzymaniu czystosci i porz^dku
w gminach.
§ 3. Wykonanie uchwaiy powierza si? Wojtowi Gminy.
§ 4 . Traci moc uchwaia nr XXXI/197/12 Rady Gminy Pacanow z dnia 10 grudnia 2012r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokosci opiaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
uchwaia nr XXXV/225/13 z dnia 10 marca 2013r sprawie zmiany uchwaiy Rady Gminy Pacanow
w sprawie wzoru deklaracji o wysokosci oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 5. Uchwaia wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym
Wojewodztwa Swi?tokrzyskiego.

Zai^cznik
do Uchwaiy Nr IX/41/15
Rady Gminy Pacanow
z dnia 24 kwietnia 2015 r.

i
DEKLARACJA

O W Y S O K O S C I OPLAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Pola jasne wypeJnic czytelnie, czarnym lub niebieskim kolorem
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 wrzeSnia 1996 r. o utrzymaniu czystoSci i porz^dku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1399
z poz. zm.).
Skladaj^cy: WlaSciciel nieruchomosci.
;

i

i Miejsce zlozenia deklaracji: Urzqd Gminy Pacanow ul. Rynek 15, 28-133 Pacanow.
Termin skladania : W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomoSci pierwszego mieszkaAca lub
powstania na danej nieruchomoSci odpadow komunalnych, zmiana danych w terminie 14 dni od dnia
zaistnienia okoiicznoSci maj^cych wptyw na powstanie, wygasni^cie obowi^zku uiszczania opiaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi lub zaistnienia zdarzen maj^cych wptyw na wysokoSd opiaty.

A. ORGAN WLASCIWY DO ZLOZENIA DEKLARACJI
WOJT GMINY PACANOW
UL. RYNEK 15
28-133 PACANOW

B. OBOWL^ZEK ZLOZENIA DEKLARACJI
OkolicznoSci powoduj^ce obowi^zek zlozenia deklaracji: (zaznaczy6 wlasciwe)
• pierwsza deklaracja

• zmiana danych zawartych w deklaracji
(dzien -miesi^c- rok)
• korekta deklaracji
(dzien -miesi^c- rok)
Uzasadnienie zmiany/korekty

C. 1. DANE WLASCICIELA NIERUCHOMOSCI SKLADAJACEGO D E K L A R A C J I

1) Skladaj^cy (zaznaczyc wlasciwe)

• osoba fizyczna

• osoba prawna

• jednostka organizacyjna nie posiadaj^ca osobowosci prawnej

2) Tytul prawny do nieruchomosci (zaznaczyc wlasciwe)
• WLASCICIEL

•

•

• INNY

UZYTKOWNIKWIECZYSTY

WSPOLWLASCICIEL

D ZARZ^DCA

(wpisac jaki, np. najemca, dzierzawca)

Nazwisko i imi?*/pelna nazwa** Skladaj^cego deklaracji

NumerPESEL*

Adres e-mail (nie wymagane)

Numer NIP**

Nr telefonu (nie wymagane)

C. 2. ADRES ZAMIESZKANIA*/ADRES SIEDZIBY**SKLADAJACEGO D E K L A R A C J I
Kraj

Wojewodztwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowosc

Kod pocztowy

Poczta

D. ADRES NIERUCHOMOSCI, NA K T O R E J

POWSTAJ4

Nr lokalu

ODPADY KOMUNALNE

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowosc

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

E. OSWIADCZENIE
Oswiadczam, ze na terenie nieruchomosci wskazanej cz?sci D niniejszej deklaracji zamieszkuje:
osob
(podac liczb? wszystkich mieszkancow zamieszkuj^cych dan^ nieruchomosc)

F. INFORMACJE O SPOSOBIE POST^POWANIA Z ODPADAMI KOMUNALNYMI
Sposob gromadzenia i odbierania odpadow komunalnych (zaznaczyc wlasciwe)
• selektywny

•

nieselektywny

G OBLICZENIE WYSOKOSCI OPLATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

(liczba mieszkancow)

stawka oplaty

(iloczyn liczby mieszkancow i stawki oplaty)

Wysokosc oplaty miesi^cznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi
H. PODPIS SKLADAJACEGO D E K L A R A C J I

data

( czytelny podpis)

zl

I. ADNOTACJE ORGANU

Pouczenie:
1) Niniejsza deklaracja stanowi podstaw? do wystawienia tytuhi wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 17 czerwca 1966 r o post^powaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014r. poz.1619 ze zm.).
Objasnienia:
*dotyczy wlascicieli nieruchomosci b^d^cych osobami fizycznymi
**dotyczy wlascicieli nieruchomosci nie b^d^cych osobami fizycznymi
1) Wypetniaj^c deklaracj? nalezy pami^tac o prawidtowym wskazaniu identyfikatora, ktorym obecnie jest numer
PESEL LUB NIP. Numer Pesel wpisuj^ osoby fizyczne, NIP -osoby prawne lub jednostka organizacyjna nie
posiadaj^ca osobowosci prawnej.
2) Wyliczenie miesi?cznej oplaty dla nieruchomosci, stanowi iloczyn liczby mieszkancow zamieszkuj^cych dan^
nieruchomosc oraz stawki oplat za gospodarowanie odpadami komunahiymi przypadaj^cej na jednego
mieszkanca, uchwalonej odr^bn^ uchwaiy Rady Gminy Pacanow.
3) Przez wlasciciela nieruchomosci rozumie si? takze wspolwlascicieli, uzytkownikow wieczystych oraz
jednostki organizacyjne i osoby posiadaj^ce nieruchomosci w zarz^dzie lub uzytkowaniu, a takze inne
podmioty wtadaj^ce nieruchomosci^.
4) Wlasciciel nieruchomosci dysponuj^cej wi^ksz^ liczby nieruchomosci sklada odr^bn^ deklaracj? na kazd^
nieruchomosc.

