UCHWAŁA NR XXIX/237/13
RADY GMINY SĘDZIEJOWICE
z dnia 26 września 2013 r.
zmieniająca uchwałę 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 i art 41 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 645) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951 oraz z 2013 r. poz. 21, 228 i 888) uchwala, co następuje:
§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr XVIII/148/12 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 26 września 2012r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez
właściciela nieruchomości, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sędziejowice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Sędziejowice
Wacław Ułański
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/237/13
Rady Gminy Sędziejowice
z dnia 26 września 2013 r.
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r., poz.
391 z późn zm.)
Składający:
Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Sędziejowice
Miejsce składania:
Urząd Gminy Sędziejowice ul. Wieluńska 6 98-160 Sędziejowice (osobiście w sekretariacie UG)
Termin składania
Pierwszy termin składania do 31 maja 2013 r. lub w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej
nieruchomości pierwszego mieszkańca lub 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych
w deklaracji.
A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
WÓJT GMINY SĘDZIEJOWICE
Ul. Wieluńska 6
98-160 Sędziejowice
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

PIERWSZA DEKLARACJA

ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W PIERWSZEJ DEKLARACJI
data powstania zmiany dd/mm/rr ……………………..
(zaznaczyć właściwe)
C. SKŁADAJACY DEKLARACJĘ
WŁAŚCICIEL; DZIERŻAWCA; NAJEMCA LOKALU; UŻYTKOWNIK
(podkreślić właściwe)
D. DANE SKŁADAJACEGO DEKLARACJĘ
RODZAJ SKŁADAJĄCEGO (Zaznaczyć właściwe)

OSOBA FIZYCZNA

OSOBA PRAWNA

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
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OSOBA FIZYCZNA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
NAZWA PEŁNA FIRMY

/ IMIĘ I NAZWISKO

IDENTYFIKATOR REGON

PESEL

(dla firm)....................................................

(osoby fizyczne)....................................................

ADRES SIEDZIBY FIRMY / ADRES ZAMIESZKANIA
KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU/LOKALU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE (jeżeli inny niż w rubryce D)
KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU/LOKALU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

F. NR EWIDENCYJNY NIERUCHOMOŚCI W REJESTRZE GRUNTÓW (nr działki - w przypadku braku numeru budynku)
........................................................................................................................................................
G. DOTYCZY TYLKO WŁAŚCICIELI ZAMIESZKAŁYCH NIERUCHOMOŚCI

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji zamieszkuje: ……… osób.
(należy podać liczbę mieszkańców)
Odpady komunalne gromadzone będą w sposób selektywny / zmieszany 1 (zaznaczyć właściwe)
Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:
(stawka opłaty x liczba osób zamieszkałych )……………………............................... ........zł
słownie złotych………………………………………………………………………………………
H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
................................................
(Miejscowość i data)

..................................................
(Czytelny podpis)

I. ADNOTACJE ORGANU

POUCZENIE
W przypadku niedokonania wplaty w określonych ustawowo terminach kwoty opłaty wynikającej
z deklaracji lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do
wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji (Dz. U.z 2005 r. Nr 299, poz. 1954 z późn. zm.).
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Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel
nieruchomości jest obowiązany złożyć do właściwego organu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji
właściwy organ określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc
pod uwagę uzasadnione szacunki.
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
Sędziejowice w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
Objaśnienia
1. W przypadku wyboru metody zmieszanego zbierania odpadów komunalnych należy wybrać stawkę
podstawową, a przy wyborze selektywnej zbiórki odpadów komunalnych należy wybrać opłatę obniżoną.
2. Przez właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz
jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty
władające nieruchomością.
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