
UCHWAI,A NR 74IXIV/2015
RADY GMINY I,ACKO

z dnia 30 paidziernlka 2015 r,

w sprawie okreSlenia lYzoru deklaracji o wysokoSci oplaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi skladane j przez wlascicieli nieruchomosci.

Na podstawie at1, 18 ust. 2 pkt 15 i afi. 40ust. 1 ustawy z dma 8 marca 1990 r. o samor.zad::iegminnym (tekst jednolityDz.rJ.z20l5r.,poz.15l5), art.6n ust.lustawy zdnia r:*.r.s;iu'i;;;;.
o utrzymaniu czystosci i porz?dku w gminach (teksi jedno lity Dz. rJ. z 2013 r., poz. 1399 ze zrn.)"Rada Grniny tr 4cko uchwala, co nastgpuje:

$1.
1' okresla sig wz6r deklaracji owysoko.(ci op*aty za gospoclarowanie odpadami komunalnymi,skladanej ptzezwla{cicieli nieruchornosci polozoriej nu t"r.ii.'crniny tr-4cko, na kt6rych zamieszkuj4mieszkaricy.

. ..2'wzor deklaracji --obejmuj4cy objaSnienia dotyczEcesposobu jej wypeinienia orazpouczenie,2edeklaracja stanowi podstawg do wysiawienia tytulu wykonawczego - sklada nej przez wla6cicielinieruchonroScizamieszkalyc1r-stanowiza|Eczni|inr1douchwa|y,."

$2.
1. wlasciciel nieruchomoSci obowilzany jest zlo2y(, deklaracjg, o kt6rej mowa

14 dni od dnia zamieszkania na da'ej nieruclomodci pi"r.'rr"go mieszkarica.
2'w ptzypadku zmiany danych bgd4cych podstaw4 ustalenia wysoko(ci nale2nej oplaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi wla6ciciel nieruchomosci jest obowi4zany zlo2yc nowqdeklaracjg w terminie 14 dni od dnia nast4pienia zmiany.

3'w przypadku skorygowania uprzednio zlozonej deklaracji nale2y zlo2yc korektg deklaracjiwraz z dol4czonym pisetnnyur uzasaclnieniem.przyc?yn korekty jzgodnie 
zprzepisami ustawy z dnia29 sierpnia 199i r. - orclynacja podatkowa 1te[st jednot ity Dz. u. z 2015 r., poz. 613).

$3.
I' wlaSciciele nieruch-omoSci skladajq deklaracje w formie papierowej wrJrzgdzie ijninr,;w tr-4cku, 33-390 T,qcko 445. r--r---' " vJ

.2'Dopuszcza sig.skladanie deklaracji za po$rednictwem srodk6w komunikacji elektronicznejwyl4cznie w formatach wymienionych w rozpor z4dzeniu Prezesa Rady Minist r6w z dnia 14 wrzesnia2011 rolcu w sprawie spot'zEdzania pisrn w formie dokumentow elektronicznych, dorgczaniadokument6w elektronicznych o(az udostgpniania formularzy, wzorow i kopii dokument6welektronicznych (Dz.lJ. z 20l l r. Nr 206, po2,1216 ze zm.).

3' Deklaracia zloaona, za potnoc? elektronicznej skrzynki podawczej rnusi byc podpisanabezpiecznym podpisern elektronicznym weryfiko*uny,r prry poroo. y wa2nego kwalifikowanegocertyfi katu lub podpisen potwierdzonym profilem ruutinyi.pUip.
4' Deklaracje skladane za posrednictwem srodk6w komunikacji elektronicznej mog* tl;rrcprzesylane za poSrednictwern dedykowanej strony internetowej www.epuap.gov.pl 

i., ::.1ti.,.

$4.
Wylconanie uchwaly powierza sig W6jtowi Gminy L4cko.

r ,.lil,:r,..

I i\,:,

w$lwterminie
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$s.
':, Z dniem wej6cia w Zycie niniejszej uchwaty traci moc:

:- uphwata Rady Gminy tr-4cko Nr 99lXXXVl2An Rady Gminy tr 4cko zdnia 26listopada 2013 r.' wsprawie zmiany uchwaty Nr 5/XXVI/2013 Rady Gminy N-1cko zdnia 22stycznia 2013r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysoko6ci oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
sktadanej przez wlaicicieli nieruchomo5ci;

-uchwala Nr 5/XXVI/2013 Rady Gminy tr-4cko zdnia 22stycznia 2013r. wsprawie wzoru
deklaracji o wysokoSci oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi skladanej przez
wla$cicieli nieruchomoSci I

-uchwala Nr 50/X/2015 Rady Gminy N-4cko zdnia 3lipca 2015r. wsprawie wzoru deklaracji
o wysoko6ci oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi skladanej przez wtaScicieli

, ., 

ntttutno*ou"t'

.r"i: S6'

.,, . LJchwala wchodzi w 2ycie po uplywie 14 dni od daty jej ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym
Woj ew6dztwa Malopolskiego.

Przewodnicz4cy Rady Gminy

Bernadetta W4chala-Gawelek
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MozNA SKLADAc w ronute uxrnoNii/iii,"in*il."prup.gou.p, \4 LUB NTEBTES<rv xoion

Prswitllowe wypernienie fornturarza urarwi wczeiniejsze zapoznanie sig z objainieniami do wypelniania

Okoli.rnoS.i p

7. Forrna wladania
nieruchomoSci4

\zaznaczya wiariciwy
kwadrat)

rnny podrniot wladajqcy nieruchorno6ci4

1. ldentyfikator podatkowy (nr pESEL) poo"tnit u *yIJIffi

DEKLARACJA O WYSOKOSCT OPLA TY ZAGOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI

3. Nazwa orgar-.,"-

woJT GMrNY r,ACKO
33-390 r,AcKO 445

C.PODMTO@

! wladciciel

I wsp6lwlaSciciel

uZ1'tkownik wieczysty
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9. hnig:

12. Nr dornu: 13. Nr lokalu:I 1. Ulica:10. Gmina:

15. Kod pocztowy:14. Miejscowo6c:

17. Adres e- mail: (nieobowi4zkowo)

CEGO DEKLARACJ ORAZ ADRES ZAMIESZKANIA

I 6, Nr telefonu kontaktowego : (nieobowi4zkowo)

GOSPODAROWANIA ODPADAM

34. Oswiaclcz am, Ze na terenie nierr.rchomoSci wskazanej w czgsci D. l/D.3 (zaznaczy(, wlaSciwy krvadrat)

- grornadzg odpady w sposob selektywrry 
s 

:

;; fAf (do ustalenia n-riesigcznej oplaty stosr-ij9 stawkq niLsz4)

11 NIE (do ustalenia miesigcznej oplaty stosujg stawkq wyLszy)

35. Osrviadcz am,2e naterenie nieruchomoSci wskazanej w czgSci D' 1/D 3 zamieszkttje:

(naleZy poclai liczbg mieszkafic6w) 
6

I b:I..#A}IB IDENTYFIKACYJNE SKtr-ADAJ
i 8. l"lazwisko:

il ? AI]I]RS DO KORT:,SPONDENC: II (ie2eli innv ni2 w rubr D.1

I B. i(rar L9.Wojewodztwo: 20. Powiat:

21. Gmina: 22. Ulica', 23. Nr domu: 24 Nr lokah-r:

25. Miejscowodi: 26. Kod pocztowy: 2J . Poczta:

WSTAJA ODPADY KOMTNALNE (iezeli inny niL rv

rubrvce D.l)
28. Gipi4al

,'; I-I\CKO
29. IJlica: 30. Nr domu: 31. Nr loka[i:

32. ti4iejscowo6i: 33. Kod pocztowy:

E. INFORMACJE DOTYCZ GOSPODARSTWA DOMOWEGO
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F. INFORMACJA O VTYSOKOSCI
ODPADAMI KOMUNALNYMI

MTEST4CZNEJ OPT,ATY ZA

I. WielkoSi gospodarstwa
domowego

(iloSi os6b twolz4cych
gospodarstwo domowe)

Oplata od gospodarsfwa domowego w
przypadku selektywnej zbi6rki
odoad6w

Oplata od gospodarstwa domowego w
przypadku niestosowania sig do
selektywnej zbi6rki odpad6w

KWOTA Zaznaczy(,
prawidlowq
kolumnel X

KWOTA Zaznaczy(.
prawidlow4
kolumne: X

I-2 8 z1l miesiac 36. 16 zll miesiac 39.
l8 ztl miesiac JI. 26 zll miesiac 40,

powyZej 5 L3 zl/ miesiac 38. 30 zll miesiac 4T

WysokoSi oplaty za 2. miesigczny okres rozliczeniowyi

4) I \ .,r,i i, r.' ,,,
,,4-xz-

(kwota oplaty) (nr-ce) (wysokoSi qplaty J zl)8

43. Kwota oplaty do zaplaty za2. miesigczny okres rozliczeniowy wynosi: ..,...................... zl*

G.

i*i":'.|*"ie i;;,;i

t

(czytelny podpis)

H. ADNOTACJEORGANU:

r'rl: I

.l
'I
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Pquczenie:

'W przypadku niezapiacenia w obowi4zuj4cl.rn terminie kwoty oplaty za gospodarowanie odpadami
korntrnalnymi z poz. 43 lub wplacenia jej w niepelnej wysokoSci, niniejsza deklaracja stanowi podstawg do
wystawienia tytuiu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postgpowaniu
egzekncyjnyn w administracji (tekst jednolrty Dz, U, z 2014 r., poz.76l9 ze zm.).

ObiaSnienie:

',flta$cicielern nieruchomoSci - w rozumieniu ustawy wla(cicielem nieruchorno6ci s4 tak2e wsp6lwladciciele,
itZytkownicy wieczySci oraz jednostki organtzacyjne i osoby posiadajqce nieruchomo6ci w zarzqdzie lub

.t?$qyuni",atak|e 
innepodmiotywladajqcenieruchomo6ciq(arL.2ust. l pkt4ustawy).

:iiittfg'Ci.l.f nieruchomo6ci jest obowi4z any zloiytdeklaracjg do W6jta Gminy tr-qcko o wysokoSci optaty za
gospodarowanie odpadarni komunaln;rmi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomoSci
plerwszego mleszKanca.

' W przypadku zmiany danych bgd4cych podstaw4 ustalenia wysokoSci naie2nej oplaty za gospodarowanie
odpadami komunalnl.rni wlaSciciel nieruchomoSci jest obowi4zany zLoLyt. nowq deklaracjg w terminie 14 dni od
dnia nastqpienia zmiany. Oplate za gospodarowanie odpadami komunaln)rmi w zmienionej w)zsoko6ci niszcza
s19 za mlesl?c, w Ktor)/m nast4plla zmlana.

;
" 7,;godnie z afi. 87 $ 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. tJ. z 2075 r.,
p.oz.'613) skorygowanie deklaracji nastgpuje przez zloZenie koryguiacei deklaracii wraz z dolaczonvm

t,'O.dpady komunalne, zbierane w spos6b selektyr,vny, nale2y gromadzii w spos6b okreSlony w Regulaminie o
qffzymaniu czystorici i porzqdku na terenie Grniny I-4cko.

6 NaIeZy poda 6 fal<tycznq ilo6i os6b zamieszkuj4cych dan4 nieruchomo6c, a nie iioSi os6b zameldowanych.

7 Terminy platno6ci optaty wraz z okesem rozliczeniowlnn reguluje uchwala Rady Gminy tr-4cko w sprawie
okre6lenia terminu, czgstotliwo6ci i tryb uiszczania oplaty za gospodarowanie odpadami.

':
o Wysoko6i oplaty ustalono w Uchwale Rady Gminy l-4cko w sprawie okreslenia metody ustalenia oplaty za

'gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki oplaty,

t
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