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UCHWAŁA Nr XXIX/107/2012
RADY GMINY RZECZNIÓW
z dnia 27 listopada 2012 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września
1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.), Rada
Gminy Rzeczniów uchwala, co następuje:
§ 1. Uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu
jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Wzór
deklaracji stanowi załącznik do uchwały.
§ 2. Deklarację, o której mowa w § 1 należy złożyć do Urzędu Gminy w Rzeczniowie:
1) w terminie do 15 maja 2013r. dla pierwszej deklaracji,
2) w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na
danej nieruchomości odpadów komunalnych,
3) w terminie 14 dni od daty zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych
powstających na danej nieruchomości.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczniów.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Leszek S. Feryniec
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIX/107/2012
Rady Gminy Rzeczniów
z dnia 27 listopada 2012r.
DEKLARACJA W SPRAWIE USTALENIA WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
1. SKŁADANA DEKLARACJA STANOWI*
Pierwszą deklarację

Zmianę danych zawartych w pierwszej deklaracji

2. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ *
Właściciel

Współwłaściciel

Użytkownik wieczysty

Jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkownik
3. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Nazwa / Imię i Nazwisko: …..................................................................................................
Telefon kontaktowy: ................................. mail: .…..............................................................
Adres siedziby / adres składającego:
Ulica:.................................................

Nr domu:......................

Nr lokalu:...................

Miejscowość:....................................

Kod pocztowy::............

Poczta..........................

Gmina:..............................................
4. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Nr domu:..............................

Miejscowość:..............................

Kod pocztowy:.....................

Poczta:........................................

Nr ewidencyjny nieruchomości w rejestrze gruntów:...........................................
5. DOTYCZY TYLKO WŁAŚCICIELI ZAMIESZKANYCH NIERUCHOMOŚCI
(należy uzupełnić podpunkt a lub b)
a) na czas stały
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w
zamieszkuje.................osób (należy podać liczbę mieszkańców).

punkcie

4

niniejszej

deklaracji

b) czasowo
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w punkcie 4 niniejszej deklaracji sezonowo
zamieszkuje.............osób (należy podać liczbę mieszkańców), w okresie ............................................
(należy podać termin).
6. ODPADY KOMUNALNE GROMADZONE SĄ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB *:
selektywnie (papier, metal, tworzywo sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady
komunalne ulegające biodegradacji, pozostałe odpady zmieszane)
selektywnie (papier, metal, tworzywo sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe,pozostałe odpady
zmieszane), odpady komunalne ulegające biodegradacji zagospodarowywane na własnym kompostowniku,
nieselektywnie (odpady komunalne nie poddane segregacji)
*zaznaczyć właściwy kwadrat
**niepotrzebne skreślić
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Szacunkowa ilość wytwarzanych odpadów komunalnych........................... m3/miesiąc
7. DOTYCZY TYLKO WŁAŚCICIELI NIEZAMIESZKANYCH NIERUCHOMOŚCI NA
KTÓRYCH WYTWARZANE SĄ ODPADY KOMUNALNE.
(obiekty w których prowadzona jest działalność gospodarcza np.: przedsiębiorstwa, szkoły, biura, sklepy)
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w punkcie 4 niniejszej deklaracji, odpady komunalne
gromadzone są selektywnie / nieselektywnie)** w następujących pojemnikach (należy wpisać ilość
poszczególnych pojemników):
0,12 m3 – szt:......

0,24 m3 – szt:......

…...........................................
(miejscowość i data)

1,1 m3 – szt:....... 7 m3 – szt:.......
….............................................
(czytelny podpis składającego deklarację)

Pouczenie:
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.
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
Rzeczniów w terminie 14 dni od dnia wystąpienia 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 Rzeczniów 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.
Odpady biodegradowalne - wszelkie odpady, które są zdolne do rozkładu beztlenowego lub tlenowego,
takie jak odpady kuchenne (resztki żywności, obierki, skorupki jaj, odpady po owocach i warzywach,
zwiędłe kwiaty), ogrodowe, odpady pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych, papier i opakowania
papierowe.
*zaznaczyć właściwy kwadrat
**niepotrzebne skreślić

