
UCHWAIA Nr L7 O Do$ttt I Zot2
RADY GMINY RoŹwIENIcA

z dnia 13 grudnia 2013 r.

w sprawle uchwalenla wzoru.deklaracJl o wysokoścl opłaty za gospodarowanleodpadami komunalnymi położonymi ni obszaize Gminy ńo*ńień;;----"

Rada Gminy Roźwienica
uchwala, co następuje:

s1.
1' Uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłatyza.gospodarowanie odpadami komunalnymi, określa iię wzór deklańii o wvsolosciopłaty za gospodarowanie odpadami 

' 
łomunalnymi' 

'k];*;'-p;;.- *iu's"Jii"linieruchomości położonych na obszarze Gminy Roźwienica, ouE';óąc; oo;u-s-n]"niudotyczące sposobu jej wypełnienia o.a' pouc."ni", ze aeklaiac.ia śt""ói-i pJjśI"*ę o"wystawienia tytułu wykonawczego. Wzór deklaracji stanowi załącznik o" 
".ń*ił.-2. Właściciele nieruchomości składiją pi"*..ł J"łli'i*Ę ao u.,ęłu c.inv nJńieriicu,a. pisemnie lub

b' za pomocą środków komunikacji elektronicznej

s3.
1' Dla potwierdzenia danych zawartych W deklaracji, o któr€j mowa W 51 Ust. 1 niniejszejuchwały na podstawie art' 6n ust. 2 ustawy'o utizymaniu czistości i p"..ąJł"

s2.
1. Właściciele nieruchomości 

. . 
zamieszkaĘch w dniu 

. .podjęcia niniejszej uchwały,zobowĘani sązłożyć do-Wójta Gminy Roźwieni"i J"ni'aćiĘ o łio."i-ń,i*"'*'śr 'terminie do dnia 31 maja 2013 r.
2' Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których w dniu podjęcia niniejszejuchwały powstają odpady komunalne 'zobowiązani 

są złozyć do Wójta Gminy
- Roźwienica deklarację, o której mowa w 51 do dnń-_it'marca zo13 r.3. Właściciele nieruchomości, na 

-których 
w óniu poajicia nin|ejszej uchwaĘa. nie zamieszkują mieszkańcy,

b. nie powstają odpady komunalne
_ zobowjązani są złożyć do Wójta Gminy Roźwienica deklarację, o której mowa 51W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nierućńómości ói"ń.'"g". ... mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odiadów t"ń"""ńvił'. ''"_'

4' W pnypadku zmiany danych 
. 
zawarĘctt w złozonej adłla.uc:i óiłąłc'tl- poasta*ąustalenia wysokości należnej opłaĘ za 

' 
gospoda rowa-ńie odpadami ioi"unal'nvm-iluookreślonej .w deklaracji iiości ódpadó-ń 'Lo,n"""l"v.t' powstająrych na danejnieruchomości, właściciel n]-"::.h9To*] .;est ouowitz'an y złożyć do Wójta GminyRoźwienica nową deklarację w terminie 14 d;| od ańiu n}iiąienia zmiany.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art.

::T:1T1::^93l.ll._,(P.:9._. 2oo1 r. Nr 742, po, 759'1z póżn..'.j ł* "ł.'o"ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i po'ząótu ń ó'iń"ł io'.'u. '2012 r. Nr 69, ooz. 391)



w gminach (Dz. U' 2oL2 r' Nr 69 poz' 391) do dek|aracji należy dołączyć następujące
dokumenty:

a) W pBypadku wyjazdu związanego z nauką w szkole średniej i zamieszkaniu
w internacie - zaśWiadczenie wystawione przez zafządcę lub administratora
internatu;

b) W przypadku podjęcia nauki na studiach wyższych przez mieszkańca
nieruchomości - zaświadczenie z dziekanatu uczelni o podjęciu grzez wlw
studiów w trybie dziennym;

c) W przypadku osób przebywająrych za granicami kraju lub osób zamieszkałych
poza obszarem naszej gminy - oświadczenie właściciela nieruchomości;

d) W przypadku zmiany miejsca zamieszkania - zaświadczenie o zameldowaniu
w innej miejscowości lub pod |nnym adresem'

2. Dane zawarte w deklaracji niepotwierdzone w formie opisanej w 93 ust. I niniejszej
uchwały będą traktowane, jako niezgodne ze stanem faktycznym' W takich
przepadkach zastosowanie mają przepisy zawańe w art' 60 i 6p ustawy o ut.zymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2012 r. Nr 69 poz' 391).

s4.

Uchwała podIega ogłoszeniu;
1. na tab|icach informacyjnych w sołectwach Gminy Roźwienica na stronie internetowej Gminy

RoźwienIca

53.

Wykonanie uchwaĘ powierza się Wójtowi Gminy Roźwienica'
s4.

Uchwała Wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

lbigniew i.izak



Załącznik do UchwaĘ Nr 170/XXVll/2012 Rady Gmłny Roźwienica z dnia L3.L2.2oL2r.

PoLA WYPE{NIA wt^śclclEr lERUcHoMośo (oMPurE8owoLUB iĘCŻNlE oUłMl oRUKow^NYMl L|TEMMICZABNYAł LU8 Nla8|EsKMM xoLoREM

1. PESEL: I NIP:

DEKTARAOA - OOK NR ......................

o WYsoKoŚcl oPłAT zA GosPoDARoWANl oDPADAMI l(oMUNAtNYMl

2. Dzień - Miesiąc - Rok
...............t................../................

Podstatła prawna: ustam.13 wn.śnia 1966r o ńr'ymł ! c'yności iponądkuw 3mh6ch ltj. oL u. 
' 

2012 r. Poz' 391)

sł}adającs whścici.l nl.ruchomoścl - w rozumi.niu u3t.wY o ńrrYńaniu cystoścl l pożądku w lmin.ch .

T€rmin 3kładani. wyp.łnlon.j d.łl.racjl :
1. Piarwsra w larrhinia do dnia.,,,..-,,.....,,...,,.,..............

2' wt.rminl.14 dnlod dni. zlmi.srlania na dan.j ńieruchofioś.i pl.r*s!.go macśzłanla lub pownani. n. d.ń.j ni.ruchomości odp.dów
3. Kolejn' w l.rmini. 14 dni od dnia nastąpienla .miany'

or3an wł.ściwY do złożenl. d.tt.r.cjl Wójt G miny Roźwienica
A. MtEJscE zŁożENn DEKIARAol
3. Nauwa i.dles śiedŻiby oĘanu do którc8o należy !łołćdeklancję|
uRzĄD GMlNY RoŹweHlcł, noŹwlENlcA 1,37_555 RoŹWlENlcA
B. oBoWlĄzEK zŁoŻENlA DEKLARAol
4. cel Żłoż€nia deklaracji (ŻaŻn.cŻyć wtaściwY)

c. poDMloT zoBoWlĄzANY Do zŁożENlĄ DEKLARAo|
5. RodŻaj podmlotu (ŻaunacŻyć właśclwv)

D' DANE sKŁADAJĄcEGo DEKIAMoĘ
6. RodŻal' podmiotu (zaznac'yć właściwy)

7. NaŹwisko: 8. PierwsŻ€ imię' dru8ie imię: 9. Narwisko rodowe:

10' Data urod.enia (dŻi.ń- miesiąc- rok): 11, lmię ojca: 12. lmĘ m.tli:

13. Nr teletonu kontaktowego: 14. Adres €_mail:

15. Pelna naz\ła podrniotu w pnypadku terenów nieŻańiesŻkalychi

E. ozNAczENlE NlERUcHoMoścl zAMlESZKAŁEJ, NA KTÓRa PbWSTAJĄ ooplov xotvltlr'lnt-He
15. Gmina: 17. Miejscowolć: 18, Nrdomu/nrlokalu: 19. xod pocŻtowy: 20. PocŻta:

F. ozNAczENlE NlERUcHoMoŚcl NlE zAMlEszKAŁEl, NA KTÓRU PoWSTAJĄ oDPADY
KOMUNATNE
21, Gmin.i 22. Miejscowość: 23. Nr donu / nr lokalu: 24. Kod poetowy: 25. Pocńa:

G. ADRES DO KORESPONDENOI
26. Krai: 27. województwo: 28. Powiat:

29' Gmińa: 30' Miej'.owość: 31. Nrdomu / nr lolalu

32. Uli.a: 33. kod po.Żto*,y: 34. Pocła:



ll ośWnDczENlE (.aznacŻ właściwY)

oświadazan, że odpady komunalne Ż nieruahomośc!

1. wskalane w czĘś.iE D będą zbierane W sposób

2. wskarane w cŻęści rD Ędą zblerane W sposób

n

tr

n
tr

selektywny

selektywny

nieselektywny( ja ko odpady zmieszane)

nieselektywny( jako odpady zmieszane)

l. oPIATA zA GosPoDARoWANlE oDPADAMl KoMUNAINYMl_ doty.ry nieruchomości Żamiesrkalv.h wskazanych w c!ęś.i E

stawka op|aty określona w Uchwale RadY6miny Roźwienicr wsplawi€ metody ustalenia opłatYŻa

gośpodarowanie odpadamikornunalnYmiNr 171Ą)vll/2o12 zdnia 13 8rudnia 2012 roku.

35. zł/8o5podarstwo

Liazba osób ramiagkałych w wspólnym Bospodarstwie 36.

Miesięaana kwota opłaty 27. zł/ na miesią.

J. oPtATA zA GosPoDARoWANlE oDPADAM| KoMUNALNYM|. dołąy nl.ruchomoś.l ni. Dńi.sŹk.łyó na który.h powst ją

odpadv komun.ln. wskaŻanY.h w ąęścl F

38' wybór poiemnika do 8rońadŻenia odpadóU łomuńalnych ( 
'a2naczyć 

wlaściwv)

! 11o/12o litrów D zło litró'" D ttoolitrów ! kontener6m3 ! kontener 7m3

stawka opłaly okleślona w tJchwale Rady 6miny Roźwienica w spaawe metodv ustalenia ophty ra

8ospodarowanie odpadani komunalnvńa , ustalenie stawkitekiej ophty o.aŻ stawki Ża pojemnik

o określonej pojeńnoś.i

39.

llość pojernników wskaza nych !ł/ pkt.38 40.

Miesięczna kwota opłaty (kwoĘ Ż poŻYcii 39 n.l.ży pomnoźyć pneŻ liczbę poieńników

wsł4.nY.h w po. 40}

ĄL-

]! Dla każde] 
"i".chońości 

należy ztołć odrębną deklańcię.
l,lsposób rbierania odpadów komunalnych będzie podlegał kontroli. w prrypadku stwieldzenia nlewYwią.ywania siq Ż obowiąŻku selektywne8o

zbierania odpadów wójtGminy nallczyw drodze decyłjloptatę za odpieranie odpadów lmieszanych wraz l Żale8łymi odsetkemi
|'Iw pnypadku nieselektyrłnego zbi€rania odpadów kom!nalnych nalełwybrać stawkę opłał za odpady nleselekĘwne a przy wYbone zbiórki

odpadów w sposób sel€ktywny naleiywybrać stawkę opłaty za od pady selektywne

K5śl^/lADczElllE 
' 
PoDPts osoBY 5KIADAJĄCE DEKIAMoĘ

oświadczam, że Żnane mi Ę pnepiśy (odeku karne8o o odpowiedzialnośai za podanie danych niez8odnych Ż rŻeaŻylłiśtością

42. Miejścowość data 43. crwelnY podpis (z podanieńi ińienla ina.wi5ka)

T. ADt{OTAOE ORGANU

POUCZENIE
7. n P:źyfź'dku ''i.Ę'łac'.nża 

i okteśloĄych tól.tli ch kroty opŻ'ty wldi..nion.j t poż
37/ 47 jj'b 4)ł8cąia j.j , nż.P.łnoj vyBokości, nżńl-ejsz. d.klaracj' stano'i
pod.ta'e do rlBtavżeniu tytuŻ1' lrykoĄ.v.r.go, żgo&ie PŻząr'Lse','i lstrv diia 29
sl'aĘ)łrj. 7 997 r. - ordyucja podĄtkora,
2. zgo&ż. Ż arx. fu lŻsxav!, , i3 tiŻześnż' I 996 r. o lt Ży'B.'iżla cżygtÓścż ż
Porząd}u , gainach f.ŻaśeżĆżet nj..x1'clre.ości j.gt ż obowżąraĄy Żłożyć do vłrśc7łeEo
oŻqajłl'J deklaa.cję o q,gokoścl opŻaty ,. qo9trrodBroua'iie olrd..Ei k@rualnJł,.ż v
cex@żnż. I 4 &i od &!a z'Ei.asżkaĄll aa daneJ nl.xloch@@ści PL.E sraro Ei.gżŁańca.

'ł 
prrwadk:d 

'łożeny 
d.'ryer' będĄcych podst.rą u'tal.'ia ||!'gokoścż n leżnej oE'ł't!' że

Eispodarovzai1 o&rdani k@n Ln!'frL tłeśc'iciat nżefi'ch@Eści j.st obot!ążany złożyć
no'ą dełl'.racje ' tetainje z 4 &i od, dDi! na'tąPie'l a zfrlrny.
3. zgo&ie ż art. 60 clltowrĄej asŁ'vy, t rrrź. ,,i.żŻoże''ia dek]''Ż'cjź ż'
goĘrodrŻot'a'oia oą'adrfrt k@n'7ny'ai a].bo [rż's'd,,żo'd!E ' wąĘLźtłoścl co do d"'ych
Lavżrtyen r d.klaĘacji, y.łaśc,ifl!' oŻg'' - tójt, buŻfr7'cr', rT 3ż!'d''it B!a't' okr.ś7',
r dŻodze dącr,.Jr, ą,sokość opŻ.ty ,a gogElodzrowanźe oą)ad'@i Ł@'Ż'a7n!'dż, bżotąc
Eod 'flraqę 

uŻ.ia&|żÓĄe szacutk!, r xyo ś!.&ria ilość oą)adó, k@l''ra7'rych
E ovst.jącycL ne nż.ruch@6śeiach o Podobrrych c'b'!akt rże,
7, n przypaatu 

'dźeruch@@.ści, 
któE.e qr.łnżają ta'-gnki ok cśIÓne t ezęścż E oEaz E

'tos:uJ. sźę zasad9 srraorłai ' nł7eżnośc,ż orrłeŁ okr.ś7ony& , cręści I oraz ;t ŻgodnLe
ż aŻx. 6 j !st.4 ustały o ut8'yEatliu czysŁoścż ż PoErądkll t gtżn'cb


