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UCHWALA Nr 215/XXIII/12

RADY MIEJSKIEJ W CHORZELACH

z dnia 26 pazdziernika 2012 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokosci oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.l i art. 42 ustawy z dnia 8 marca

1990 r. o samorzadzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pozn. zm.) oraz art. 6m

ust. 1 i ust. 2, art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w

gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391), Rada Miejska w Chorzelach uchwala, co nastepuje:

§1-

1. Okresla si? wzor deklaracji o wysokosci oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

skiadanej przezwlascicieli nieruchomosci, stanowi^cy zalacznik do niniejszej uchwaly.

§2.

1. Wtasciciel nieruchomosci skiada deklaracji, o ktorej mowa w § 1., Burmistrzowi Miasta i

Gminy Chorzele, na adres: Urzad Miasta i Gminy w Chorzelach, ul. Komosihskiego 1,

06-330 Chorzele, w terminie:

a) do 31 stycznia 2013 r. - dla pierwszej deklaracji;

b) 14dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomosci pierwszego mieszkahca lub powstania

na danej nieruchomosci odpadow komunalnych;

c) 14 dni od daty nastaj>ienia zmiany danych bedaxych podstaw^ ustalenia wysokosci naleznej

oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub okreslonej w deklaracji ilosci odpadow

komunalnych powstajacych na terenie nieruchomosci. Opiate za gospodarowanie odpadami

komunalnymi w zmienionej wysokosci uiszcza sie za miesiac, w ktorym nastajula zmiana.

§3.

Wykonanie uchwaly powierzasi? Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§4.

1. Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Mazowieckiego.

2. Wchodzi w zycie z dniem 1.01.2013 r.

,'tl}>f iMrius



Zalacznik

do Uchwaly Nr 215/XXIU712
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 26 pazdziernika 2012 r.

POLA JASNE WYPELNIA WLASCICIEL NIERUCHOMOSCI, WYPELNIAC KOMPUTEROWO LUB RECZNIE DUZYMI DRUKOWANYMI LITERAMI
CZARNYM LUB NTEBIESKIM KOLOREM

DEKLARACJA O WYSOKOSCI OPLATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI

Podstawa

prawna:

Skladajacy:

Miejsce
skladania:

Art. 6nustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r poz
391) '

Formularz przeznaczony dla wlascicieli nieruchomosci zamieszkarych oraz wlascicieli nieruchomosci
niezamieszkarych polozonych na terenieMiastai Gminy Chorzele.

Urzad Miasta i Gminy w Chorzelach, ul. Stanislawa Komosinskiego 1,06-330 Chorzele

A. ORGAN WLASCIWY DO ZLOZENIA DEKLARACJI

1URMISTRZ MIASTA I GMINY CHORZELE

ul. Stanislawa Komosinskiego 1
06-330 Chorzele

B. OBOWIAZEK ZLOZENIA DEKLARACJI

Okolicznosci powodujace obowiazek zlozenia deklaracji (zaznaczyc wlasciwy kwadrat):

• •

PEERWSZA DEKLARACJA ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W PIERWSZEJ DEKLARACJI

C. SKLADAJACY DEKLARACJA
(zaznaczyc wlasciwy kwadrat):

•

V '.ASCICIFJ,/

V SPOLVVLASC1CIEL

•

UZYYKO'.VNiK

VVIECZYSTY

D. DANE SKLADAJACEGO DEKLARACJF,

RODZA.1 SKLADAJACEGO
• •

OSOBA FIZYCZNA OSOBA PRAWNA

NAZWA PELNA / IMIE. I NAZW1SKO

IDENTYFIKATOR REGON

ADRES SIEDZ1BY / ADRES ZAMIESZKANIA

KRAJ WOJEWODZTWO

GM1NA ULICA

M1EJSCOWOSC KOD POCZTOWY

•

za:-;/Y\oca/

uzytkovvnik

•

1NNY I'ODMIOT

W LA DAJAC Y
NIERUCHOMOSC1A

•

JEDNOSTKA ORGAN1ZACYJNA

NIEPOSIADAJACA OSOBOWOSCI PRAWNEJ

PESEL

NR DOMU NR LOKALU

POCZTA



E. ADRES NTERUCHOMOSCI, NA KTOREJ POWSTAJA ODPADY KOMUNALNE

KRAJ WOJEWODZTWO POWIAT

GMINA ULICA NRDOMU NRLOKALU

MIEJSCOWOSC KOD POCZTOWY POCZTA

NR EW1DENCYJNY NIERUCHOMOSCI W REJESTRZE GRUNTOW

DOTYCZY TYLKO WLASCICIELI NffiRUCHOMOSCI ZAJVUESZKALYCH

Oswiadczam, zena terenie nieruchomosci wskazanej w czesci E niniejszej deklaracji zamieszkuje:
(nalezy podad liczbe mieszkaricow)

Odpady komunalne gromadzone sa w sposobselektywny / nieselektywny *

Wysokosc miesiecznej oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby osob zamieszkujacych
nieruchomosc, o kt6rej mowa w czesci E niniejszej deklaracji oraz stawki oplaty ustalonej w drodze odrebnej Uchwaly Rady
Miejskiej w Chorzelach.

Wysokosc miesiecznej oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi zl
slownie zlotych:

hmTYCZY TYLKO WLASCICIELI NIERUCHOMOSCI NTEZAMIESZKALYCH

Oswiadczam, ze na terenie nieruchomosci wskazanej w czesci E niniejszej deklaracji odpady komunalne gromadzone sa w sposob
selektywny / nieselektywny *
w nastepujacychpojemnikach (nalezy wpisac ilosc poszczegolnych pojemnikow):
poj. o pojemnosci do 120 1- szt ,
poj. o pojemnosci powyzej 120 1do 240 1-szt
poj. o pojemnosci powyzej 2401- 1100 1-szt
poj. o pojemnosci 1100 1-szt ,

Wysokosc miesiecznej oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby pojemnikow z odpadami
komunalnymi powstalymi na nieruchomosci, o ktorej mowa w czesci E niniejszej deklaracji oraz stawki oplaty ustalonej vv drodze
odrebnej Uchwaly Rady Miejskiej w Chorzelach.

Wysokosc miesiecznej oplatyza gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi zl
slownie zlotych:

F. OSWIADCZENIE I PODPIS SKLADAJACEGO DEKLARACJF, / OSOBY REPREZENTUJACEJ
SKLADA.T^CEGO DEKLARACJF,

< hidczam, ze jestem swiadomy/a odpowiedzialnosci karnej-skarbowej za podanie danych niezgodnych zestanem
faktycznym.

(miejscowosc i data) (czytelny podpis)

G. ADNOTACJE ORGANU

'PRZEVVffilJNiCZAC'

* niepotrzebne skreslic

Pouczenie

nigruariufz Hr:,e~,uki

Niniejsza deklaracja stanowi podstaw^ do wystawienia tytuiu wykonawczego zgodnie z przepisami ustax/y z dnia 17 czerwca
1966 r. o postfpowaniu egzekucyjnym wadministracji (tj. Dz U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z pozn. zm.).

Obiasnienia:

1) Wlasciciel nieruchomosci jest obowiazany zlozyc deklaracje do Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele o wysokosci oplaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomosci pierwszego
mieszkanca lub powstania na danej nieruchomosci odpadowkomunalnych.

2) Wprzypadku zmiany danych bedacych podstawa ustalenia wysokosci naleznej oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
lub okreslonej w deklaracji ilosci odpadow komunalnych powstajacych na danej nieruchomosci wlasciciel nieruchomosci jest
obowiazany zlozyc nowa deklaracje do Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele. w terminie 14 dni od dnia nastapienia zmiany.


