UCHWAŁA NR XIX/159/13
RADY GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE
z dnia 31 stycznia 2013 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właściciela nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr
214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr
167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,
z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675,
z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz.
567) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012
r. poz. 391, poz. 951, z 2013 r. poz. 21) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
2. Określa się następujący wykaz dokumentów potwierdzających dane zawartew deklaracji, o której mowa
w ust. 1:
1) oświadczenie wskazujące uczące się dzieci pozostające poza miejscem zamieszkania oraz zaświadczenie
o zamieszkiwaniu w bursie, internacie, akademiku, domu studenckim, itp.;
2) oświadczenie wskazujące osoby pozostające poza granicami kraju;
3) oświadczenie wskazujące osoby zamieszkałe poza granicami Gminy Lipce Reymontowskie oraz kopia
deklaracji złożonej w urzędzie właściwym do miejsca zamieszkania;
4) oświadczenie wskazujące osoby zamieszkałe na terenie Gminy Lipce Reymontowskie pod innym adresem niż
adres zameldowania;
5) pełnomocnictwo wraz z uiszczoną opłatą skarbową w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości
przez pełnomocnika.
§ 2. Deklarację, o której mowa w §1, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w Urzędzie Gminy Lipce
Reymontowskie w terminie:
1) do 31 marca 2013 r. - dla pierwszej deklaracji;
2) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca;
3) 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych zawartych w złożonej deklaracji będących podstawą
ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
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§ 3. Traci moc Uchwała Nr XVIII/138/12 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właściciela nieruchomości.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
mgr Danuta Łaska
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Załącznik do Uchwały Nr XIX/159/13
Rady Gminy Lipce Reymontowskie
z dnia 31 stycznia 2013 r.
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM
KOLOREM

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna:
Składający:

Termin składania:
Miejsce składania:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(j. t. Dz. U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951, z 2013 r. poz. 21)
Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników
wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub
użytkowaniu,a także innych podmiotów władających nieruchomością
- do 31 marca 2013 r. - dla pierwszej deklaracji,
- w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,
- w ciągu 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych zawartych w złożonej deklaracji
będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
Urząd Gminy Lipce Reymontowskieul. Reymonta 24, 96-127 Lipce Reymontowskie

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Wójt Gminy Lipce Reymontowskie
ul. Reymonta 24
96-127 Lipce Reymontowskie

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):

□ pierwsza deklaracja
□ zmiana danych zawartych w deklaracji
C.
□
□
□
D.

SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat)
właściciel nieruchomości
współwłaściciel
inny podmiot władający nieruchomością

DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

D1. DANE IDENTYFIKACYJNE
NAZWISKO I IMIĘ
PESEL

IMIĘ OJCA

D2. ADRES ZAMIESZKANIA
KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

NR LOKALU

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
MIEJSCOWOŚĆ

ULICA

KOD POCZTOWY

POCZTA

NR DOMU

NR LOKALU

F. DEKLAROWANY SPOSÓB GROMADZENIA I ODBIERANIA ODPADÓW
(należy wybrać jedną możliwość zaznaczając właściwy kwadrat)
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E odpady komunalne będą zbierane w następujący sposób:

□ odpady zbierane selektywnie (zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lipce
Reymontowskie)

□ zmieszane odpady komunalne (odpady komunalne nie poddane segregacji)
G. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
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Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji zamieszkuje …………… osób.
Wyliczenie miesięcznej opłaty:
……………………..… x ………...……..……… = ……………………………………………. zł
(liczba mieszkańców)

(stawka opłaty)

(iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)

Wysokośćopłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymiwynosi ………………….…. zł
(słownie: ………………………………………………………………………………………………………………….)

H. INFORMACJA O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA NA WŁASNE POTRZEBY*
Czy nieruchomość wskazana w części E niniejszej deklaracji wyposażona jest w kompostownik?
□ tak
□ nie

I. ZAŁĄCZNIKI (zaznaczyć właściwy kwadrat)
□ Oświadczenie wskazujące uczące się dzieci pozostające poza miejscem zamieszkania oraz zaświadczenie
o zamieszkiwaniu w bursie, internacie, akademiku, domu studenckim, itp.
□ Oświadczenie wskazujące osoby pozostające poza granicami kraju.

□ Oświadczenie wskazujące osoby zamieszkałe poza granicami Gminy Lipce Reymontowskieoraz kopia
deklaracji złożonej w Urzędzie właściwym do miejsca zamieszkania.
□ Oświadczenie wskazujące osoby zamieszkałe na terenie Gminy Lipce Reymontowskiepod innym adresem
niż
adres zameldowania.
□ Pełnomocnictwo wraz z uiszczoną opłatą skarbową w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości
przez pełnomocnika.

J. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

…………………………………………

…………………………………………

(miejscowość i data)

(czytelnypodpis)

K. ADNOTACJE ORGANU

* Dane o posiadaniu kompostownika służą jedynie potrzebom statystycznym.

Pouczenie
1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U. z 2012 r.
poz. 1015).
2. W przypadku niezłożenia deklaracji w terminie określonym powyżej albo uzasadnionych wątpliwości
co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy Lipce Reymontowskie określi, w drodze decyzji, wysokość
opłaty za gospodarowanie odpadami, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów
komunalnychpowstających na nieruchomościacho podobnym charakterze.
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