
Uchwała Nr xvlll/86/2016
Rady Gminy Czermin
z dnia 11 lipca 2016 roku

w sprawie wzoru deklaracii o wysokości opłaty Ża gospoda.owanie
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Na podstawie ań. 18 ust. 2 pkt 15' ań. 40 ust. 1 i art. 41 ust 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz' U' z2016 r.,poz.446 zpóżn' zm.) oraz
ań' 6n i 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r' o utrzymaniu czystości
i porządku W gminach (tekst jednolity: Dz. U' 2016 r. poz.25o z póżn' zm'), .

Rada Gminy Czermin
uchwala, co następujei

s1
1. określa się Wzór formulaŻa deklaracji o Wysokości opłaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi składanej pŻez właścicieli nieruchomości' W brzmieniu
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały'

2' Deklaracja może być składana W formie papierowej lub elektronicznej.

s2
1' Wypełnioną deklarację' o której mowa w s1 Właściciele nieruchomości polożonych

na terenie Gminy czermin, zobowiązani są złożyÓ do Wójta Gminy w czerminie W
terminie:

a) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pieMszego mieszkańca.

b) '14 dni od dnia wystąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi'

s3
Deklaracje o Wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożone
do dnia wejścia W życie niniejszej uchwały na drukach ustalonych przepisami
dotychczas obowiązującymi zachowują ważność.

s4
1 ' Deklarację Właściciel nieruchomości może złoŻyć za pomocą Elektronicznej

Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP W formacie xml.

2' Akceptowane formaty zaĘcznikóW to: doc, docx, pdf.

3' Układ informacji w deklaracji i powiązań między nimi określa zaĘcznik Nr 1 do
uchwały'

4' Deklaracja składana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym
podpisem elektronicznym weMkowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
ceńyfikatu W rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 roku o podpisie
elektronicznym (Dz. U. z2013 r., poz.262 z póżn' zm') lub podpisem



potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z ai.. 20a i 20b ustawy z dnla
17 lutego 2005 r. o informatrzacji działalności podmiotóW lealizu!ących zadania
publiczne (Dz. U. z2014l., poz. 1'114 z póŻn' zm'\

ss
Vwkonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy czermin

s6
z dniem wejścia W życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr )(xvll/14212013
Rady Gminy w Czerminie z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej pzez
Właścicieli nieruchomości.

s7
Uchwała Wchodzi W życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podkarpackiego'
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PoLAJAsNE wYPEł-NlA wł.AŚclclEl. NlFRUcHoMoscl' wYPEł NlA(] KoMPUTERowoo l-UR RĘcZNiE,
DRUKOWANYMI LITERAMI. NIEBIESKIM LIB CZARNYVI KOLOIIEM

DEKLARACJA o wYsoKoścl oPŁATY ZA GosPoDARowANIE oDPd)AMl KoMUNALNYMI

PodstawapraMa| Ustawa z dnia ]3 
'łTześnia 

l99ó r' o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tekstjednolity: Dz' U. z 2016 r' poz.250 z późl:'' zm.)

składający: Formularz przeznaczony jest d1a właścjci€lj nieruchomoścj zamieszkałych oraz właścicieli
nie'uchomości njezamieszkałych położonych na terenje Gminy czermln

Cmin\ Czermin. Czermin 140: l9-J04 CzerminMieis!e slladania:
Termin składania
d€klaracji: l' w terminie 14 dnia od dnia Żamieszkania na danej nierucbomości pierwszego

mi€szkańca 1ub powslania na dan€j nieruchomości odpadów-
2' Kolejna w terminie 14 dni od dnia nastąpi€nia zrniany danych będących podstawą

ustal€nja oołatv za sosoodarowanie odoadami komunalnvmi'

do źożćnia deklaB.ii: WO]T GMINY CZFRMIN

A. MrE.IscE zŁozENIA DEKLARAc.Il

]- NaŻ\ła i adres siedziby organq do którego na]eł złożyć deklarację:

URzĄD GM|NY CZERMIN; czERMlN 140;39-304 CZERMIN

B. oBowIĄzEK ZŁożENIA Df,KLARAcJr
2'okoliczno'cipo$oduiaceobowląZek.,lo/enlddekldracjil7aZnacz)cwlasciĘ kwadrall

D
złożen;e pi€rwszej deklaracji

o
korekta deklancji

c. RoDZA.I wł,AsNoŚcl lzazn'c^ć właściwv kwad

D tr tr
właścici€l/wspóhłłaściciel u4,tkownik' posiadacz nieruchomości' inny podmiot władający ni€rucbornością

najemca' dzierżawca

D. DANE sKŁĄDAJĄcEGo DEKLARAcJĘ
j' Rodz2.j podmiolu (zamaczyć właściwy)

OD tr
osoba fizyczna osoba pm\lrla jednostka organizacyjna njeposjadaj4ca osobowości

6. Nr telefonu kontaktowego *

7. Pełna nazwa podmiotu w prz)Tadku nieruchomoŚci niezanieszkalych

PESEL rdoncz osab fiłcznvchl / NIP rał*^ *ł nn*vĆh.n7 ieŻn.(ek orcan]7:cvinvch ni osiadaiaclch .\nho*ośc] nrawnei

PESEI- / NIP

E. ADRES SIEDZIBY/ADRES ZAMIESZKANIA (do kor€spond€ncji)

8. Kraj 10. Powiat

11. Gmina ]2' Miejscowosć 13 .Nr dornu

15. Ulica 16. Kod pocztowy l7. Poczta

F' ADRES NItrRUCHoMośCl ZAMItrSZKAŁEJ NA, KTóRBJ PowsTAJĄ 0DPADY
18. Gmina l9. Mi€jScowoŚć 21. Kod poczlo\ły

G. ADRES NrERUcHoMoścI NrEzAMIESZKAŁEJ NA, KTÓREJ PowsTAJĄ oDPADY
23. Gmina 2a' Miejscowoś€ 26. Kod poczlowy 2'7. Poczta



H. oŚWIADCZAM, żE oDPADY KoMUNAINf, ZNIERUCHoMoŚCI (zaznaczyć właściwy kwadral)

wskazanei w częŚci F ,G będ4 zbierane w sposób: selekt}'wny B njeselekt}'wny (iako odpadv zmieszane) E

I_ I)oTYcZY TYr,Ko wł,AsClclELI NrDRIIcHoMoscl ZAMII]s7,KAł,YCH
oświadczam, że na terenie nieruchomoŚci wskazanej w c4Ści F niniejszej
deklaracjj zamieszkuje w poszczególnych gospodarstwach domowych:

Slawka opla! UŚalona rv uchwale Rady Gminy cz(min W sprawie wyboru melody
uslalenia opłaly za gospodarołanie odpadmi komunaln)mi oraz ustalenia stałki
oplaty od w]aścicieli nieruchomości zamieszkalych:

Miesięczna kwota oplaty (suma kwolz poz' 30 i poz' ]1)
W pr-wadk 8j}, ha lerch]e hefucha,,rś.l n'rlcpuj. lflkb JeLlhÓ golpo.laBblo .lo],o|'.
\',.z 29 inoŻ 31 

"alp1Knjęć 
a L.ln)

:]3 Kwota onłatv 7 no7 32 słownie /:

J. DoTYCZY TYLKo WŁAŚCICIELI N|ERUcHoMoŚcI NrEzAMIEszKAŁYcH

34' wybór poj€mika do gromadzenia odpadów komunalnych (zaznacŻyć właściwy kwadrat(y))

D r:o a., D zło a-, D rlrod-, D 6000 d-,

opłaly zapojeDnik o okeŚlonej poiemnoŚciz odpadani komunalnymi

llość pojemnikó\ł wskazanych w pkt' 34'

czestotliwość odbioru noiemników w okresie mleŚla.a 37

Miesięcala kwota opłaty (stanowi ilocz}łl poz' 35* poz'36* poz.3'7) (kwota opłaty w zł)

]9' Kwota oplatv z poz' ]8 slosnie zł|

L ośwuDcZENIE I PoDPIs SKŁADAJĄCEGo DEKLARACJĘ/oSoBY REPREZENTUJACEJ
s*, ono tnctco nt* an* nc*
zgodnic z ań'23 usl.l uśa*y o ebmnic dmych osobowych z dnia 29 siepnia l997r (tcLst jcdnolity] DŻ U.z 2002 r 

' 
nt lol. paŻ9Żó 7 |óżj 2 )

łflżm zBodę no prunv z ie puez Uuąd cminy cremin' czemin l'l0 d ych osobos1cn doł_czącycl' mo.je.j osoby w Ćelu prŻepiowadŻria
loslęFrłd aadnnisłacyjnego( dotycz!osób'7'c7nrh)

40' Miejscowość' data 41. Cz!'telny podpis (z podaniern imienia i nazwiska)

r,. ADNOTACJ!] ORGANT]
Poucrnie:

l' w przypadku nicrvplaccnia $ okrcślonych terminach kwory oplaB $}micnioncj w poz' ]0 ipoz' 31 lub tvplacenia jej
s niepełnej *}sokoŚci ńiniejsza deklaracja stanowi podstawę do q}stawienia tytułu wykonawczego. zgodnie Ż pżepjsami
ustałf z dnia l7 czcmca ] 966r' o postępowaniu egzekucyjnym w administracji( lj Dz' U' z20l4l. poz' 1619 ze 2ń')'

2' sposb Żbicmnia odpadów komundnych będzic pod1e8al kontloli' W pżypadku świeldzeDia niesfNiąaia się z obołiązku
seleklysnego zbiereia odpadów Wójl Gnin' c7ermin naliczy w drodze dec}zji oplatę 2a odbieranie odpadÓs 7ńiesŻańych
}Iaz z zaległymi odsetkami.

3. W prŻx'adku dokońdi! Zniany danych s deklaracji przel wlaŚciciela nieruchomości oplatę 7a gospodalowanie odpadańi
komunalDyDis zmienionej $,ysokości uiszcza się amicsięc. w którym naśąpila zmima'

obi.śnienia:

l. Zgodnie z an' 60 uśa\y z dnia l3 sżęśnia l996.. o u1rzymanju czyśości i porządk! }v gminach ł l@ie niez]oż€nia deklaracii
za 8ospodarcwanie odpadmi komu'alnymi albo uzsadniony.h gątpliwości. co do deych zawanych wdeklaracjiwójl Gminy
częnnin okreŚlą ł drodze decyzii' łysokość opłaty za gospod owmie odpadmi komunalnymi. biorąc pod uwa8ę
uzsadnione szacunki. wtym średnia ilośĆ odpadÓtv końunalń}ch połstających na nieruchońoŚciach o podobn}ń charaller7e'

2. Dla k@dęi nięruchomości należy złożyć odrębną deklamcję'
3. w prŻypadku nietuchomoŚci. klÓre spełniają w unkiF iG slosuję sję zasadę suńowania naleaoŚci opla1 okreŚlonych q częŚci

I orż J z8odnic z art' 6.i uŚ' 4 ustawy o utrzym iu czyŚości i porządku s 8minacb'
4. Za gospod stło domowe u*ea się zespó] osób spokes onych lub niespok.ęłnionycb mi€sŻkających razen i wspólnie

ulrz'vmujących się'
5. Wysokość slałek opłaty za 8ospoddowarie odpadami komunalnymi okeŚlona jest uchwałą Rady Gminy w czcrninie rv

sprasi€ okreŚlenia nelod} uslaleńjaopłat} a8ospod osanie odpadami komuńalnymi oraz ustalenia stawkitej opłaty'
ó. opis sclcktywncgo gromadzclia odpadós znajdDje się w oboBiązDjącym Rcgulaninie utrzymdia czystości i porządku na

teręnię Gniny czemin '
)


