
UCHWAŁA NR XXXVII/327/2017
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 25 stycznia 2017 r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 
terenie gminy Drezdenko

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (tekst jednolity z 2016 r. poz. 250 ze zm.) Rada Miejska uchwala  co 
następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Drezdenko w brzmieniu określonym 

w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Deklarację, o której mowa w §1 ust.1 właściciel nieruchomości obowiązany jest dostarczyć do Urzędu 

Miejskiego ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko.

§ 2. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi może być składana za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej według warunków i trybu określonego niniejszą uchwałą:

1. Format elektroniczny deklaracji oraz układ informacji i powiązań między nimi określony jest w formie 

danych XML,

2. Przesłanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej związane jest z zarejestrowaniem się na ePUAP (elektronicznej Platformie 

Usług Administracji Publicznej – www.epuap.gov.pl ) lub Regionalnej platformie komunikacji elektronicznej 

„Cyfrowy Urząd” Województwa Lubuskiego (Lubuski e-Urząd – www.wrotalubuskie.eu ), następnie 

zalogowaniem się oraz wypełnieniem na wskazanej platformie formularza elektronicznego deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

3. Sporządzona deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi może zostać 

również przesłana za pomocą skrzynki podawczej wskazanej w Biuletynie Informacji Publicznej 

( www.bip.drezdenko.pl ) na Regionalnej platformie komunikacji elektronicznej „Cyfrowy Urząd” 

województwa lubuskiego lub elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP),

4. Deklaracja musi być opatrzona podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego 

certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji 

elektronicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1579) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP 

w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne (tekst jednolity Dz.U. z 2014r. poz.1114 ze zm.).

§ 3. Traci moc Uchwała nr XXI/213/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 24 lutego 2016r w sprawie 

ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy 

Drezdenko.
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§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubuskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Drezdenku

Adam Kołwzan
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5. Forma władania (zaznaczyć właściwy kwadrat)

jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu

C. 

15. Numer domu 16. Nr lokalu

26. Nr lokalu

33. Nr lokalu

12. Powiat

27. Miejscowość 28. Kod pocztowy 29. Poczta

C.2 ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnić w przypadku jeżeli jest inny niż adres siedziby lub zamieszkania właściciela)

3. Dzień-Miesiąc-Rok

6. Nazwisko*/Nazwa pełna* (* niepotrzebne skreślić)

ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY * (* niepotrzebne skreślić)

Urząd Miejski w Drezdenku, ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

1. PESEL**/NIP***

Podstawa prawna:

Składający:

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
............. - .................. - ....................

           korekta deklaracji (data zaistnienia zmian  ___ - ___ - ____)

art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.)

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek
organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających
nieruchomością
W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości
odpadów komunalnych. 

4. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)

W terminie 14 dni od wystąpienia zmiany danych określonych w poprzednio złożonej deklaracji.

Termin składania:

B. RODZAJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

8. Nr telefonu

                

       spółdzielnia mieszkaniowa

            użytkownik wieczysty

7. Pierwsze imię, drugie imię 
DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

1/4

23. Gmina 24. Ulica

9. Adres e-mail: 

C.1

2. REGON

Miejsce składania: Burmistrz Drezdenka

wspólnota mieszkaniowa        inny podmiot ………………………..

właściciel nieruchomości             współwłaściciel

20. Kraj 21. Wojwództwo 22. Powiat

13. Gmina 14. Ulica

11. Wojwództwo10. Kraj

                          SELEKTYWNIE               ZMIESZANE

34. Miejscowość 35. Kod pocztowy

40. Oświadczam, że odpady będą zbierane i odbierane (zaznaczyć właściwy kwadrat)

37. Nr geodezyjny działki/działek, obręb (wypełnić w przypadku braku numeru domu) ****

E. OŚWIADCZENIE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA DEKLARACJI

38. Rodzaj nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat)

   I W CZĘŚCI NIEZAMIESZKAŁA

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
31. Ulica

                           JEDNORODZINNA               WIELORODZINNA

   W CZĘŚCI ZAMIESZKAŁA                                                       

36. Poczta

(DZIAŁALNOŚĆ GOSP.)

25. Numer domu

         pierwsza deklaracja        nowa deklaracja (zmiana danych)

39. Rodzaj zabudowy (zaznaczyć właściwy kwadrat)

ZAMIESZKAŁA DOMEK LETNISKOWY LUB INNA 
NIERUCHOMOŚĆ 
WYKORZYSTYWANA NA CELE  
REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE

NIEZAMIESZKAŁA

19. Poczta17. Miejscowość 18. Kod pocztowy

32. Numer domu30. Gmina

Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/327/2017

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 25 stycznia 2017 r.
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F.

F.1

20 l 50 l 80 l 110 l 120 l 200 l 240 l 660 l 770 l 1100 l 5 m³ 7 m³ 9 m³ 16 m³

1
47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.

2 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74.

75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88.

80 l 110 l 240 l 1100 l

1
91. 92. 93. 94.

2
95. 96. 97. 98.

99. 100. 101. 102.

F.3

Kwota opłaty                                                 
(1x2)

Stawka za odbiór

F.4

Roczna ryczałtowa kwota opłaty (należy wpisać sumę wartości z pól 99 -102)

42.

Miesięczna kwota opłaty (należy wpisać sumę wartości z pól 46 , 89)

Kwota zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:  (6,15 zł x liczba członków rodziny wielodzietnej 
wskazanych w polu 44)

45.

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - po uwzględnieniu kwoty 
zwolnienia (różnica z pól 43 i 45)

46.

90.

NIERUCHOMOŚCI W CZĘŚCI ZAMIESZKAŁE I W CZĘŚCI NIEZAMIESZKAŁE (dotyczy właścicieli nieruchomości, których część 
stanowi nieruchomość o której mowa w pkt F.1, a w części nieruchomość, o której mowa w pkt F.2)

89.

Liczba pojemników

Rodzaj pojemnika 
(pojemność)

Liczba pojemników 

Stawka

Kwota opłaty                                                 
(1x2)

RYCZAŁT ZA DOMEK LETNISKOWY LUB INNE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ  NIERUCHOMOŚCI 
WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE, WYKORZYSTYWANE JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ 
ROKU (iloczyn liczby pojemników oraz stawki opłaty)

Stawka opłaty 

43.

2/4

F.2

103.

Rodzaj pojemnika 
(pojemność)

44.

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość, wskazana w części D deklaracji, będących członkami rodziny wielodzietnej o 
których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014r o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2016r. poz. 785 ze zm.)

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE (iloczyn liczby pojemników,  oraz stawki opłaty)

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE 

Miesięczna kwota opłaty (należy wpisać iloczyn wartości z pól nr 41 i 42)

Miesięczna kwota opłaty (należy wpisać sumę wartości od pola 75 do pola 88)

41.
Liczba osób zamieszkujących nieruchomość, wskazana w części D deklaracji
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G. DANE STANOWIĄCE PODSTAWĘ ZWOLNIENIA Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

I.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ
104. Data i podpis (pieczęć) osoby składającej deklarację/osoby reprezentującej

Data ---  ---  ------- Data ---  ---  -------

Data ważności Karty Dużej 
RodzinyNr Karty Dużej RodzinyNazwisko i imię

POUCZENIE 

Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 250 ze zm.)
właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć lub przesłać do Urzędu Miejskiego w Drezdenku deklarację o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub
powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub
określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany
złożyć do Urzędu Miejskiego w Drezdenku nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać co miesiąc z góry bez wezwania w terminie do 20 dnia każdego
miesiąca, którego dotyczy. 
Właściciele nieruchomości niezamieszkałych - domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe opłatę muszą uiszczać raz w roku z góry bez wezwania w terminie do 20 kwietnia każdego roku kalendarzowego. 

W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie kwoty z pola 46, 89, 90 lub 103 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości niniejsza
deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu
egzekucyjnym  w administracji (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 599 ze zm).
W przypadku podpisania deklaracji przez pełnomocnika zgodnie z art. 80a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.
U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.), pełnomocnictwo składa się wraz z deklaracją. Z chwilą złożenia pełnomocnictwa powstaje obowiązek
uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Drezdenku. Zwolnione z opłaty skarbowej jest
pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu. 
W przypadku konieczności skorygowania uprzednio złożonej deklaracji właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć korektę

uwzględniającą zmiany zgodnie z art. 81 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r . Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.),

dopuszcza się składanie korekt deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględniając dane nie będące

podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana firmy, nazwiska, adresu zamieszkania, zmiana

wskaźników), a także w przypadku konieczności zmiany uprzednio złożonej deklaracji wynikającej np. z zaniżenia lub zawyżenia opłaty,

błędów rachunkowych i oczywistych pomyłek.

3/4

ADNOTACJE ORGANU
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1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9. Miesięczna kwota opłaty w pozycji F.2 dotyczy nieruchomości niezamieszkałych, natomiast roczna ryczałtowa kwota opłaty w pozycji F.4 dotyczy
domków letniskowych lub innych nieruchomości, na których znajdują się nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
wykorzystywane jedynie przez część roku. Miesięczną oraz zryczałtowaną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi regulują
odrębne Uchwały Rady Miejskiej w Drezdenku.   
Ilość pojemników na odpady oraz ich pojemność ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych.

4/4

 Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi do wypełnienia w deklaracji pod poz. 42, 61-74, 99-102 określone są w odrębnych 
uchwałach Rady Miejskiej w Drezdenku w sprawie:
- wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki takiej opłaty na terenie Gminy Drezdenko,
- ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemniki z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na 
której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne,
- ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości 
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Na podstawie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016r. poz. 1579 ) deklarację o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi można składać również w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej, 
przy użyciu platformy ePUAP na adres:/n6473mcsub/skrytka. W tym celu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP oraz 
posiadania bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub posiadanie profilu 
zaufanego

• G. Zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2016r poz. 785 ze zm.) rodziną wielodzietną jest rodzina, w której 
rodzic (rodzice)lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
• w wieku do ukończenia 18. roku życia,
• w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się:
-  w szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
- w szkole wyższej – do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem o planowanym terminie 
ukończenia nauki w danej placówce,
• bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
Członkami rodziny wielodzietnej są: rodzic (rodzice), również rodzic (rodzice) zastępczy, małżonek rodzica, osoba/osoby prowadzące rodzinny dom 
dziecka, dziecko (rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną opiekę zastępczą, oraz osobę przebywającą w dotychczasowej 
rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej).
Pola 44, 45 i 46 wymienione w F1 wypełniają tylko właściciele nieruchomości posiadających Kartę Dużej Rodziny. Pole 45 stanowi iloczyn: 6,15 zł 
x liczba członków rodziny wielodzietnej wskazanych w polu 44.

OBJAŚNIENIA

W przypadku odbierania odpadów komunalnych z domków letniskowych lub z innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe ryczałtową stawkę opłaty ustala się jako iloczyn średniej ilości odpadów powstających na nieruchomości, wyrażonej w liczbie
pojemników oraz stawce opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Ilość pojemników na odpady oraz ich pojemność ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli domków letniskowych lub z innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

** PESEL - dotyczy osóby fizycznej
***NIP - dotyczy osoby prowadzącej działalność gospodarczej
**** Dobrowolne - działka geodezyjna

Właścicieli nieruchomości na których powstają odpady komunalne - określonej w części C deklaracji, podzielono na cztery grupy opisane w
punktach F.1, F.2, F.3, F.4:
• F.1 - dotyczy właścicieli nieruchomości, na których istnieją budynki mieszkalne jednorodzinne lub wielorodzinne oraz stale i czasowo zamieszkują
mieszkańcy. Właściciele tych nieruchomości wypełniają deklarację w częściach: A, B, C, D, E, F.1, G, H. Wyliczenie miesięcznej opłaty dla tego
typu nieruchomości, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na jednego mieszkańca.
• F.2 - dotyczy właścicieli nieruchomości, na których prowadzona jest wszelkiego rodzaju działalność handlowa, usługowa, rzemieślnicza.
Właściciele tych nieruchomości wypełniają deklarację w częściach:
A, B, C, D, E, F.2, H. Wyliczenie miesięcznej opłaty dla tego typu nieruchomości, stanowi iloczyn liczby wszystkich pojemników o określonej
wielkości oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na obszarze Gminy Drezdenko dopuszcza się stosowanie następujących
pojemników na odpady komunalne: 20l, 50l, 80l, 110 l, 120l, 200l, 240 l, 660 l, 770 l, 1100 l, 5 m3, 7 m3, 9 m3, 16 m3.                                                                                                                                                                                                                       

• F.3 - dotyczy właścicieli nieruchomości, na których istnieją budynki mieszkalne jednorodzinne lub wielorodzinne oraz stale i czasowo

zamieszkują mieszkańcy i równocześnie prowadzona jest wszelkiego rodzaju działalność handlowa, usługowa lub rzemieślnicza. Właściciele tych

nieruchomości wypełniają deklarację w częściach A, B, C, D, E, F.1., F.2,F.3, G, H. Wyliczenia miesięcznej opłaty należy dokonać poprzez

wypełnienie pkt F.1. , F.2 w części F, a następnie zsumowanie naliczonych opłat w pkt F.3.

• F.4 – dotyczy właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku. Właściciele tych nieruchomości wypełniają deklarację w częściach: A, B, C, D, E, F.4,

H.

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych stanowi iloczyn sumy mieszkańców

zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej uchwałą w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, pomniejszoną o kwotę zwolnienia z opłaty w wymienionym polu 45 F.1.
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UZASADNIENIE

Z powodu ustalenia nowych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemniki z
odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy oraz
uchwalenia przez Radę Miejską częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części zamieszkałej przez
rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,
zaistniała konieczność modyfikacji wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w punktach:

- F.1 - nieruchomości zamieszkałe – wprowadzenie dodatkowych wierszy we wzorze deklaracji
dotyczących liczby osób zamieszkujących nieruchomość, będących członkami rodziny wielodzietnej oraz
kwoty zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- F.2 – nieruchomości niezamieszkałe - wprowadzenie we wzorze deklaracji rodzaj pojemnika 20l,
50l, 200l,

- G. – dane stanowiące podstawę zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi –
wprowadzenie do uzupełnienia dane osób : nazwisko i imię, nr Karty Dużej Rodziny, data ważności Karty
Dużej Rodziny .

Na podstawie art. 6m ust.1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996
r. ( tekst jednolity : Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do
wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub
powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Rada gminy uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ułatwienia składania deklaracji, określi, w drodze uchwały
stanowiącej akt prawa miejscowego wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

Uchwała niniejsza jest realizacją zapisów art. 6n ust.1, art. 6k ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. ( tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.).

Stąd zasadnym jest:

- uchylenie Uchwały Nr XXI/213/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 24 lutego 2016 r. w
sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
na terenie Gminy Drezdenko,
- podjęcie przez radę miejską uchwały w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Drezdenko.
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