
Uchwała Nr )gvl/139/2013
Rady Gminy Czermin
z dnia 21 marca 20,l3 roku

w sprawie usta|enia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Na podstawie ań' 18 ust. 2 pkt 15, ań' 40 ust. 1 i ań. 41 ust 1 ustawy z dnia

8 marca 199o r' o samorządzle gminnym (Dz' U. z 2oo1 l',Nr 142, poz. 1591 z póżn.

zm') oruz ań. 6n ustawy z dnia 13 WŻeśnia 1996 r. o utŻymaniu czystości

i porządku W gminach (Tekst jednolity: Dz' U' 2012 r' poz' 391 z póżn' zm'),

Rada Gminy Czermin
uchwala, co następuje:

sl
1' Ustala się Wzór formuIarza deklaracji o Wysokości opłaty za 9ospodarowanie

odpadami komunalnymi składanej przez Właścicieli nieruchomości, W brzmieniu
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały'

2. Deklaracja może być składana W formle papierowej lub elektroniczne].

s2
1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych w dniu podjęcia niniejszej uchwały

zobowjązani są złożyó do Wójta Gminy Czermin deklaracje' o której mowa W s 1

w terminie do dnia 31.05.2013 r.

2. Właściciele nieruchomości W których W dniu podjęcia niniejszej uchwały nie
zamieszkują mieszkańcy i na Kórych W dniu podjęcia niniejszej uchwały nie
powstają odpady komunalne zobowiązanl są żoŻyć do Wójta Gminy czermin
deklaracje, o której mowa W s 1 W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej
nieruchomości pieMszego mieszkańca lub powstania na danej nleruchomości
odpadóW komunaInych.

s3
W przypadku zmiany danych zawartych w żożonej deklaracji będących podstawą
ustaleńia wysokości należnej opłaly za gospodarowanie odpadami właściciel
nieruchomości jest obowjązany złoŻyć do Wójta Gminy czermin nową deklarację
W terminie 14 dni od dnia nastą]ienia zmiany.

s4
Deklaracja określona w $1 niniejszej uchwały przesłana w formie elektronicznej musi

byó opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą

Ważnego kwalifikowanego ceńyfikatu W rozumieniu ustawy z dnia 18 Września 2001

roku o podpisie elektronicznym (Dz' U. z 2001 r., Nr 130, poz. 1450 z póżn. zm.) lub

podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z ań. 20a i20b Ustawy

z dnia 17 lutego 2oo5 r' o informatyzacji podmiotóW realizujących zadania publiczne

(Dz' U. z2005 r., Nr 64, poz. 565 zpóżn' zm.)



s5
PrzekaŻrywanis za poś]ednictw€m środkÓ komunikacłi elektonicznei doklalacji
określone, w s'l ninieiszej uchwaly musl odbywaó się w sposób zapewniający
bezpi€czeństtło' wiarygodność i niozaprzeczatnoóÓ danych w nicfi zawarvch, oraz
w spogób zapewniający ich ochronę pŻed nieuprawnlonym dosĘpem.

s6
Wykonani€ uchwały potviBrza sĘ Wóitot{i Gmlny czermin

s7
Uchwab wchodzi w życie po up|ywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w DŻenniku
Urzędo\Ą/ym Wo|etńdztwa PodkaĘackiego.

] CzĄC'I
lłiNY

Leś



za!ącnik Nr 1 do Uchwał, NlX1-l'I]139/2a]j Rad, Gflin, czemin z d,ld 2I 'a3'2a13 l'

PoL{ JASNE \ralPEŁNlĄ \LAścIclEL NERUcEoMoscl \łł?EŁNIAC KoMIUTERowoo Lr'B RĘca!Ę
DRUKOWANYMI LITERAMI, NIEBIESKM LIB CZAPNIA/ KOLOREM

DEKLARACJA o wYsoKoŚd oPŁATY zA cosPoDARowANIE oDPADAMI KoMIJNALNYMI

Podstawa Fawna: Ustawa z d]ia 13 wrz€śnia 1996 r. o utrzymariu czystości i porządku w g@inach
(Tekst jedlolity: Dz. U' z 2012 r. poz' 39| zpó^' zrrl.)

sHadający: Formularz przeznaczoDy j est dla właścici€li nieruchomości zamieszkałych oraz właścici€li
nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy czermin

140:39-304 Czemin
Temin sHadania 1. Pierwsza w xerminie do dnia 31.05.2013 r.
deklaracji| 2' w temńnie 14 drja od dnia zamieszkania na danej ni€ruchomości pielwszego

mieszkańca lub powstania tra danej nieruchomości odpadów'
3' KoleiDa w terminie 14 drń od dnia

A. MIEJSCE zŁożENIA DEKLARAC'II

l. Nazwa i adr€s si€dziby organu, do którego należy złożyć deHarację:

URZĄ'D GMINY CreRMIN; CZERMIN 140 ; 39-304 CZERMIN

B' oBowĄzEK ZLożENIA DEKLARACJI
2.okolicaości powodujące obowiązek złoŹenia d€klalacji (zaaaczyć Właściwy kwad]at)

!
złożenie pierwszej deklaracj i

B
korcka deklaracji

c. RoDzAJ wLAsNoscI rzaznaczvć \ łaściwv kwad

tr tr u
właścicievwspółwłaściciel uŹ}'tkownik, posiadacz nie chomości, inny podmiot r'Łdający nieruchomością

najemca, dzieżawca

D. DANE sKŁĄDAJĄcEGo DEKLARACĘ
3. Rodzaj podmiotu (zaz]aczyć właści\ły)

tro o
osoba fizycaa osoba Prawna jedmstka orga]dzacyjna niaosiadająca

osobowości pra\łnei

4. N^zwisko 5. PieMsze imię, drugie imię 6. Nr telefonu kontaktowego'

7. Peha nazwa podmiotu w prz}pad(lr nieruchomości niezamieszkavch

PESEL (dolyczy osób fizycalych) / NIP (dotyczy osób p'auycn ofu je.liostet( oĘeizacyjnych !ĘoŚiadających9!o!!!q9ł!!4q!I

PESEL / NIP

E. ADRES SIEDZIBY/ADRES ZAMIESZXANIA (do korespondencji)

8. Kraj

11. Gmina 12. Miejscowość 13 .Nr domu l4.Nrloka.lu

15. Ulica 16. Kod pocŻtowy 11. Poczta

F. ADRES NIERUcIIoMoścI ZAMBSZKAłDJ NA KTÓREJ PowsTAJĄ oDPADY
18. Gmina l9' Miejscowość 20 Nr dÓńU,/ńi ]Ókalu 21' Kod pocŹowy 22.PocŻ^

G. ADRES MERUcHoMoścI NIEZAMIESZKAŁEJ NA KTóREJ PowsTAJĄ ODPADY
23. Gmina 24' Miejscowość 25. Nr doml/tr lokah 26' Kod pocztolły 27.Pocńz



H. oŚwIADczAM, żE oDPADY KoMI]NALNE z MERUcHoMoŚcI (za'naczyć właściwy ll:wadjat)

wskazalej w części F ,G bę<tą zbierane w sposób: selerrs,'mv El niesetetltvny (jako odpady anieszane) E

|. DoTYCZY TiLKo wŁAścIcIELI NERUcHoMoŚcI ZAMESZKAŁYCH
oświadczam, że na telenie ńeruchomości wskazanej w części F niniejszej
deklaracii zamieszkuj e w poszcz€gólnych gospoda$twa.h domo\łTch:

stawka opłary ustalona w uchwale Rady Gminy czermin w splBwie łyboru metody
uśalenia opłał za gospodeowaDie odpadami konuab}ni orż usla]enia stawki
oDlatv od właścicieli nieruchoności zamieszkałych|

Miesięcaa kwota opłaty (suma kwot z poz. 30 i poz' 3 1)
w PłPad]u cd, ,d kreńe niedchÓńości fursląfuJe ,'tkÓ jed,o gosPodaBlwo dMNe
w Doz' 29 i Daż. 3 1 fuLzf ł?isać 0 (8o)

3Ż.

(kwota opłaty w zł)

33. Kwota oołaty z Doz. 32 słownie zł:

L. ADNOTACJE ORGANU

Eg!ss!$
l' NiliejŚza deld@cja stalowi podstaĘ dÓ vYstawieni! błułu wykon cz€go z8odnie Ż ptrpisei Bta9! z dnia 1? siapnia 1966 r'

o pogtępowfui! .gŻekucyjn)m ł adminisi@j' (Ielutjędtrolitl Dz' u' ż2.0|2 r- poz' L0l5 zpó^' fu'\
2' sposób zbie'ania odpadó{ końuabycb będŻie podLgał konEo]i' w pr}ladku stNisdaia !ię V''ryiąądMia się z obowiązku Ńlękt'M9go

zii€rdia odpadów \łÓjt Gniny cŻmin .lticŻy ł dlodŻe decyłji opłatę a odbie.mie odpadów mi6@ycn Me Ż zal€glymi odstkmi'
obiŃniedi.:
l. wlaściciel nimchooości jBt zolołiąany 

'ożyĆ 
dekldfuję do wójta Gminy czenń o vYsokości oplajy z. goŚpodeowmię odpadmi

konuahymi w 1ffiinie 14 dd od dnia 2mieszl@ia !a d@ej defuchoności liwszęgo ńieŚzkańcą powsleia na deej nieruchomości

odpadÓw konualnych llb miey deych będących podstałą uŚta]enia vysokości @laly za gospÓddÓwie odpad@i kÓńńalnymi'
2' złÓdni. z el óo Usta$a ż dnia 13 Meśnia i996 I' o uE4łmiu cąŚtości i poŹądla w gmi@h w @ie niezlożenia d€k'ldacji

z !ÓŚpoddowmi. odpadmi końuńalnińi albo uż6adnionych wąĘliwości @ do deych avaltych w dekl&&cji wójt cniny cremin okr€ślą
w-dr;dre de'żji, v]sokość opłary za iospÓddowfuie odpadmi konunalnyni, bioĄc pod uwgę usadnion9 s@unb. w t'm śEddia ilość

odpadów konMalnych powstających na nie ohońościeh o podobnym chea}tęr'
3' Dla l'udej nieru(hońo4cl nalezy ułoĄć odrebnądek]&eję
4. w pż}ladku ni9ruonÓńoćci. l<tóre Śpcb sją łeunł! F i o 9tosuje się zsadę smowmia naLżności oplat ÓkJeślonych w części I orż J Żgodnie

z ań. 6j uŚt' 4 !Śavy o uE4meiu czyśÓści i lożądku w gninach'
5' za gospodstwo donowe uwaŹa się z9spÓł osób spokeMionych lub niespok€Miony.h nieŚzkających razm i wspólnio utrzynujących się'

' - *}Tęłnienie !oz' 6 w częici Djęst ni€ÓbowiąŻkove'

J. DoTYczY TYLKo wŁAŚcIcnLI NmRUcEoMoŚcI NmzAMIEszKAŁYcH

34. Wybór pojęmnika do gromaalzenia odpadórł komualrrych (za.aaczyć właściwy kwadrat(y))

fl rzo a-' E zło a-' E rroa-' E rooo a-'

stawka opłaty ustalona w uchł€le Rady Gminy czermin w spra\ue ustalenia stawkj
opłaty za poj€nnik o ok€ślodej Pojemości z odladmi kornunaln}mi

35_

Ilość pojenników wskazanych w Pkt. 34. 36.

. . . . . . . . . . . . . . . . . ./. .

częstotliwośó odbioru Doielrmików w okesię mięsiąca
37.

Miesięczna kwota opłaty (stanowi ilocłn poz. 35* poz, 36a poz. 37)
38-

3 9. Kwota oDłatv z ooz' 3 8 słołł e zl: . .

L ośWADczENIE IPoDPIS SKŁADAJĄCEGoDEKLARACĘ/oSoBY REPRIZENTUJACEJ
SKŁADAJACEGo DEKL|RACĘ
oświadczam, Że alane sąmi prŻepisy Kodeksu Kamego za podanie danych niezgodnych z pawdŁ
zg.dnie z at 2] ust l uśałf o ochbnic darch ŃbÓĘtb z dni. 29 śidllia r99? r' (lekstjednoLity: Dz' u. z 2002 I 

' 
Nr l0l' pż 926 ż pćń' d') v}Ęż@ zeodę

m pżMie puż UŹąd Gniny cŻ.m'!, caEin l4o du}tó osoto*Ycn dotycŻep'lb Eojej 6oby v @lu pr-pioł.dtni! poslępowia adnilisMcilego

40. Miejsoowość, data 4l ' cz''telny Podpis (z podaniem imienia i nazwiska)


