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Uchwała Nr XXI[/|96|2012

Rady Gminy Stary Targ
z dnia 28 grudnia 2012 r,

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właściciela nieruchomości.

Na podstawie art. 6n ustawy z dnia 13 września |996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (tj. Dz.U.22012 r. poz.39l ze zmianami) oraz art. l8 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. I,
art.41ust. i i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. zf00| r'
Nr l42, poz. |59I ze zmianami) Rada Gminy Stary Targ uchwala, co następuje:

$1.
określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
składanej przez właściciela nieruchomości, stanowiący zał,ącznik do niniejszej uchwały.

$2.
\ 1. Deklarację, o ktorej mowa w $ 1, właściciel nieruchomości obowiązany jestzłoiyćwUrzędzie
v Gminy w Starym Targu w terminię 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości

pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomoŚci odpadów komunalnych.
2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości na|eŻnej opłaty

za gospodarowanie odpadami komunalnymi nową deklarację naleiy zŁoŻyc w Urzędzie Gminy
Starym Targu w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany,

3' Ustala się, żzę pierwszą deklarację o wysokości opłaty Za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, o której mowa w $ l. właściciel nieruchomości obowiązany jest złożzyć, w
Urzędzie Gminy w Starym Targu w terminie do 28 marca 2013 r.

$3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gmirry Stary Targ.

s4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie l4 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Woj ewództwa Pomorskiego.
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Załącznikdo Uchwały
Nr XXIIVl9612012
Rady Gminy Stary Targ
z dnia28 grudnia 20lft

DEKLARACJA o wYsoKoŚcr opr.try
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI1

o ko 1 i c zno ś c i p o wo duj ąc e obowi ą7 ek złoŻęnia dekl aracj i (zaznacz właś c i wy kwadrat) :

I
I D Pierwsza deklaracja

J Zmiana danych zawarĘch w pierwszej deklaracji

! właściciel

! wspótwłaściciel

D uzytkownik wieczysty

! inny podmiot

! jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub uzytkowaniu

1 Pola jasne wypełnia właścicielnieruchomości. Wypehiać drukowanymi literami



Gmina Ulica Nr domu
Nr lokalu

Miejscowośó Kod pocŹowy Poczta

oświadczam, Że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji zamieszkuje

(naleĄ podać liczbę mieszkańców)

odpady komunalne gromadzone Sąw sposób:
n selektywny
! nieselektywny

Wysokośó miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn |iczby
osób zamieszkujących nieruchomość, o której mowa w części E niniejszej deklaracji oraz stawki
opłaty ustalonej w drodze odrębnej uchwały Rady Gminy Stary Targ.
opłatę naleŻy uiszczac do 10 dnia kazdego miesiąca na rachunek bankowy Urzędu Gminy w
Starym Targu.

( miejscowoŚć i data) ( crytelny podpis)

Pouczenie: deklaracja stanowi podstawę do wystawienia fftufu wykonawczego ( art. 6n ust. lustawy z drua |3
września |996 r' o utrzymaniu crystości i porządku w gminach)
objaśnienia: właściciel nieruchomości obowiązany jest złoĘć deklarację w Urzędzie Gminy w Starym Targu w
terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej
nieruchomości odpadów komunalnych' W przypadku zmiany danych będących podstawąustalenia wysokości należnej
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nową deklarację na|eŻy złoĘć w Urzędzie Gminy w Starym Targu
w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

oświadczam, ze jestem świadomy/ a odpowiedzialności karnej zapodarlte danych niezgodnychze
stanem faktvcznrrm.


