
RADA GMINY
Fredropol

UCHWALA NR XXXIV/269/2012

Rady Gminy Frcdropol
z dnia 28 listopada 2012 r.

w sprawic wzoru dcklaracji 0 wysokosci oplaty za gospodarowanic odpadami
komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.l i art. 42 usta\\'Y z dnia 8
marca 1990 r. 0 samorz(tdzie gminnym (Oz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z p6Zn. zm.) oraz
art. 6n ustawy z dnia 13 wrzdnia 1996 r. 0 utrzymaniu czystosci i porz(tdku w gminach (Oz.
U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z p6Zn. zm.),

Rada Gminy Fredropol
uchwala, co nast~puje:

§1.
Uwzgl~dniaj(tc koniecznosc zapewnienia prawidlowego obliczenia wysokosci oplaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi, okrdla si~ wz6r deklaracji 0 wysokosci oplaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi skIadanej przez wlascicieli nieruchomosci. Wz6r
deklaracji stanowi zal(tcznik do uchwaIy.

§ 2.
Oeklaracje 0 kt6rych mowa w § I. Wlasciciele nieruchomosci zobowi(tzani Setdostarczyc

do Urz~du Gminy Fredropol w terminie:

- do dnia 30 marca 2013 - dla pierwszej deklaracji.

- ]4 dni od zmiany danych zawartych w zlozonej deklaracj i b~d(tc(t podstaw(t ustalenia
wysokosci naleznej oplaty, wIasciciel nieruchomosci dostarcza now(t deklaracj~
uwzgl~dniajqq zaistniale zmiany

- ]4 dni od daty zmiany wysokosci stawki oplaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi zwiqzanej w szczeg61nosci ze zmiana ilosci odpad6w komunalnych odebranych
od wIascicieli nieruchomosci w roku ubieglym lub zmianq rzeczywistych koszt6w
poniesionych przez gmin~ w roku ubieglym za zagospodarowanie odebranych odpad6w.

§ 3.
Wykonanie uchwaly powierza si~ W6jtowi Gminy.

§ 4.

Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od ogloszenia w Ozienniku Urz~dowym
Wojew6dztwa Podkarpackiego, z moq obowi(tzuj(tcq od ] stycznia 2013.

PRZ~1J\CYJJI Podbilski



Zalqcznik do Uchwaly Nr XXXIV/269/2012
Rady Gminy Fredropol
z dnia 28 Iistopada 2012 r.

POLA JASNE WYPELNIC DUZYMI, DRUKOWANYMI L1TERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

DEKLARACJA
o WYSOKOSCI OPLA TY ZA GOSPODAROW ANIE ODP ADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 13 wrzeSnia 1996 r. 0 utrzymaniu czystosci i porzqdku w gminach

(tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391).Skladajqcy:

Formularz przcznaczony jest dla wlascicieli nieruchomosci, wsp6lwlascicieli, uzytkownik6w wieczystych
orazjednostek organizacyjnych i os6b posiadajqcych nieruchomosc w zarzqdzie lub uzytkowaniu.a takze innych podmiot6w wladajqcych nieruchomosciq.Miejsce skladania:

Urzqd Gminy w Fredropolu

Tcrmin skladania:

I'ierwszy tcrmin skladania do 30 marca 2013r, lub w ci:lgu 14 dni od zamicszkania lub od dnia w kt6rym
nastqpily zrniany danych okrcslonych w dcklaracji

A. OBOWI1\ZEK ZLOZENIA DEKLARACJIOkolicznosci powodujqce obowiqzek zlozenia deklaracji: (zaznaczyc wlasciwy kwadrat)
0
pierwsza deklaracja

0
zmiana danych zawartych w deklaracji .................................................(dzicri- micsiqc - rok)

B. DANE SKLADAJ1\CEGO DEKLARACJF;
Sklad~iilcy:

0
osoba tizyczna 0osoba prawna 0jednostka organizacyjna nie posiadajqca osobowosci prawnej

0
inny (napisac jaki) .........................................................................................................................

Nazwisko i imit,:*/ pelna nazwa**
Numer PESEL *

I

ADRES ZAMIESZKANIA * / ADRES SIEDZIBY**
Kraj

Wojew6dztwoPowiat

Gmina

UlicaNr domu

I Nr lokalu

Miejscowosc

Kod pocztowyPoczta

C.

ADRES NIERUCHOMOSCI, NA KTOREJ POWSTAJ1\ ODPADY KOMUNALNE

Gmina

UlicaNr domu

I Nr lukalu
Dzielnica

Kod pocztowyI'oczta

Obrt,:b/arkuszlnumer dzialki

1. Dotyczy wlascicicli nicruchomosci zamieszkalych

Oswiadczam ze odpady z nicruchomosci bfd~ zbieranc w spos6b (zaznaczyc wlakiwy kwadrat)
D

Selektywny DZmieszany



Oswiadczam, ze na terenie nieruchomosci wskazanej w cz~sci C niniejszej deklaracj i zamieszkuje: .......................(Iiczba Illieszkailcow)Wyliczcnie miesilrcznej oplaty:
....................................

X
....................................

=
........................................... zl

(liczba mieszkruicow)

(stawka oplaty)(iloczynliczby lllieszkai1:owi stawki oplaty)

Wysokosc oplaty miesi~cznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi ...................................... zl
(slownie ................................................................................................................................. )
D. ZAL1\CZNIKI

(nalczy wymicnic rodzaj zahwznika)

1. Kopia umowy zawartej z Przedsi~biorcq na odbieranie odpad6w komunalnych - obowiqzkowo do pierwszej deklaracji

E. PODPIS SKLADAJ1\CEGO DEKLARACJ~.............................................

...........................................

(Illiejscowosc i data)
(czytelny podpis)

F. ADNOT ACJE ORGANU

Pouczcnic:

I) Niniejsza dcklaracja stanowi podstaw~ do wystawienia tytulu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.
o post<;powaniu cgzekucyjnym w administracji (Oz. U. z 2005r., Nr 229, poz. 1945 ze zmianami).

Objasnicnia:

I) Wypelniajqc deklaracj~ nalezy pami~tac 0 prawidlowym wskazaniu identyfikatora, ktorym obecnie jcst numer PESEL lub NIP.
Numer PESEL wpiSlljq do deklaracji osoby obj~te rejestrem PESEL.

2) Wlascicieli nieruchomosci na ktorych powstajq odpady komunalne - okreSlonej w cz~sci C deklaracji. podzielono na trzy grupy opisane
w punktach 1,2 i 3:

Punkt I - dotyczy wlascicicli nieruchomosci, na ktorych istniejq budynki mieszkalne jednorodzinne lub wielorodzinnc oraz stale i czasowo
zamicszkujq mieszkmicy. Wlasciciele tych nieruchomosci wype!niajq deklaracj~ w cz~sciach: A, B, C pkt I, DiE.

Wyliczenie mlesl~czne.l oplaty dla tego typu nieruchomosci. stanowi iloczyn liczby micszkancow zamieszklljqcych danq nieruchomosc
oraz stawki oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przypadajqccj na jednego mieszkanca.

I) Miesi<;czne stawki oplaty za gospodarowanic odpadami komunalnymi regullljc odr~bna Uchwala.

2) Skladajqcy deklaracj~ zobowiqzany jest dolqczyc dokllmenty potwierdzajqce dane w niej zawarte. Zalqcznikami do deklaracji,
w szczegolnosci Sq:

kopia IImowy zawartcj z przedsi~biorcq na odbieranie odpadow komunalnych - obowi~zkowo do picrwszcj dcklaracji,
pelnomocnictwo w przypadku rcprezentowania wlasciciela nieruchomosci przez pelnomocnika,
kopia umowy. w przypadku korzystania przez wlascicieli kilku sqsiadujqcych ze sobq nieruchomosci z wspolnego punktu gromadzenia
odpadow,


