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UchwałaNr XXI[/|96|2012
Rady Gminy Stary Targ
z dnia 28 grudnia 2012r,

w sprawiewzoru deklaracji o wysokości
opłatyza gospodarowanie
odpadami komunalnymi
przez
składanej
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 samorządziegminnym ( tj. Dz.U. zf00| r'
Nr l42, poz. |59I ze zmianami) Rada Gminy Stary Targ uchwala,co następuje:

$1.

określa się wzór deklaracji o wysokościopłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
składanejprzez właścicielanieruchomości,
stanowiącyzał,ącznikdo niniejszej uchwały.

$2.

\v

1. Deklarację,o ktorej mowa w $ 1, właścicielnieruchomościobowiązany jestzłoiyćwUrzędzie
Gminy w Starym Targu w terminię 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości
pierwszegomieszkańca lub powstaniana danej nieruchomoŚci odpadów komunalnych.
2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości na|eŻnej opłaty
za gospodarowanieodpadami komunalnymi nową deklarację naleiy zŁoŻycw 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. właścicielnieruchomościobowiązany jest złożzyć,
w
Urzędzie Gminy w Starym Targu w terminie do 28 marca 2013 r.

$3.

Wykonanie uchwałypowierza się Wójtowi Gmirry Stary Targ.

s4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie l4 dni od dnia jej ogłoszeniaw Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
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ZałącznikdoUchwały
Nr XXIIVl9612012
Rady Gminy Stary Targ
z dnia28grudnia20lft

DEKLARACJA o wYsoKoŚcr opr.try

ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI1

o ko 1i czno ści powo duj ące obowi ą7ek złoŻęniadekl aracji (zaznacz właś
ci wy kwadrat) :
I
I D Pierwsza deklaracja
J Zmiana danych zawarĘch w pierwszej deklaracji

! właściciel
! wspótwłaściciel
D uzytkownik wieczysty
! jednostka organizacyjna i osoba posiadającanieruchomośćw zarządzie lub uzytkowaniu
! inny podmiot

Wypehiać drukowanymi literami
1 Pola jasne wypełniawłaścicielnieruchomości.

Gmina

Ulica

Nr domu
Nr lokalu

Miejscowośó

Kod pocŹowy

Poczta

wskazanejw częściE niniejszejdeklaracjizamieszkuje
oświadczam,Żena terenienieruchomości
(naleĄ podaćliczbęmieszkańców)
odpady komunalne gromadzoneSąw sposób:
n selektywny
! nieselektywny

odpadamikomunalnymistanowiiloczyn |iczby
Wysokośómiesięcznejopłatyza gospodarowanie
o której mowaw częściE niniejszejdeklaracjioraz stawki
osób zamieszkującychnieruchomość,
opłatyustalonejw drodzeodrębnejuchwałyRady Gminy StaryTarg.
opłatę naleŻyuiszczac do 10 dnia kazdegomiesiącana rachunekbankowy Urzędu Gminy w
StarymTargu.

oświadczam, ze jestem świadomy/a odpowiedzialnościkarnej zapodarlte danych niezgodnychze
stanem faktvcznrrm.
( crytelnypodpis)
Pouczenie: deklaracja stanowi podstawędo wystawieniafftufu wykonawczego( art. 6n ust. lustawy z drua |3
września|996 r' o utrzymaniucrystościi porządkuw gminach)
obowiązanyjest złoĘć deklaracjęw Urzędzie Gminy w Starym Targu w
nieruchomości
objaśnienia: właściciel
pierwszego mieszkańca lub powstania na danej
terminie 14 dni od dnia zamieszkaniana danej nieruchomości
przypadku
wysokościnależnej
W
danych
będącychpodstawąustalenia
komunalnych'
zmiany
nieruchomości
odpadów
odpadamikomunalnyminowądeklaracjęna|eŻyzłoĘć w Urzędzie Gminy w StarymTargu
opłatyza gospodarowanie
w terminie 14 dni od dnia nastąpieniazmiany.
( miejscowoŚć i data)

