Projekt
z dnia 13 marca 2014 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH
z dnia .................... 2014 r.
w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 26 września 2013 r., w sprawie
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu
i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
Na podstawie art. 6n ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2012 r., poz. 391, poz.951, i z 2013 r. poz. 12, poz.228 i 888) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 i poz. 645), Rada Miejska w Mieszkowicach uchwala
co następuje :
§ 1. W uchwale Nr XXXI/245/2013 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 26 września 2013 r., w sprawie
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejsca
składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych załącznik nr 1 A otrzymuje brzmienie zgodne
z załącznikiem 1A do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mieszkowic.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
mgr Henryk Rzepczak
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Załącznik nr 1A do Uchwały …………………
RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH
z dnia ……………………………..

OŚWIADCZENIE NA POTRZEBY SPORZĄDZENIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa prawna:

Uchwała Nr XXXI/245/2013 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 26.09.2013r..
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości.

Składający:

Formularz przeznaczony jest dla mieszkańców budynków wielolokalowych (dotyczy właścicieli
lokali w spółdzielniach mieszkaniowych, TBS, wspólnotach mieszkaniowych oraz innych formach
wspólnego zarządu)

Miejsce składania:

Zarządca nieruchomości

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia oświadczenia (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku X)

□
□

pierwsze oświadczenie
zmiana danych zawartych w oświadczeniu (data zaistnienia zmian

………………………………………..…)

(dzień – miesiąc – rok)

B. DANE SKŁADAJĄCEGO OŚWIADCZENIE WRAZ Z ADRESEM ZAMIESZKANIA
Nazwisko i imię

Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI (LOKALU), NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Miejscowość:

Nazwa ulicy:

Numer budynku/lokalu:

D. LICZBA OSÓB ZAMIESZKAŁYCH W DANYM LOKALU

Należy podać liczbę osób faktycznie zamieszkujących w danym lokalu wraz ze składającym
oświadczenie, jeśli w nim zamieszkuje

E. OŚWIADCZENIE (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku X)
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Oświadczam, iż odpady komunalne z nieruchomości (lokalu) zamierzam :
□ gromadzić w sposób selektywny

□ gromadzić w sposób nieselektywny

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
OŚWIADCZENIE (niepotrzebne skreślić)
Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karno-skarbowej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym.

………………………………………
(miejscowość i data)

…………………..………………..
(czytelny podpis)

Przez podpisanie niniejszego oświadczenia, wyrażam zgodę na przetworzenie moich danych osobowych dla celów związanych z
ustaleniem należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Pouczenie:
1) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi należy niezwłocznie złożyć nowe oświadczenie do zarządcy nieruchomości (np.
spółdzielni mieszkaniowej lub TBS).
2) Stawkę opłaty określa uchwała Rady Miejskiej w Mieszkowicach w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
3) Należność za gospodarowanie odpadami należy uiścić przy opłacie za mieszkanie.
4) Wzór oświadczenia Zarządca przekazuje do wypełnienia mieszkańcom budynków wielolokalowych. Na podstawie
oświadczeń złożonych przez Zarządca składa deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Zarządca zobowiązany jest przechowywać ww. oświadczenia i w przypadku weryfikacji danych
będących podstawą ustalenia wysokości opłaty, przedstawić Burmistrzowi Mieszkowic.
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