
UCHWAŁA NR LI/518/13
RADY GMINY SOLINA

z dnia 30 grudnia 2013 r.

zmieniajaca uchwałę nr XLII/438/13 Rady Gminy Solina z dnia 13 maja 2013r. w sprawie wzoru deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 

Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r.- o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399), oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r poz. 594 ze zm.), 

Rada Gminy Solina 
uchwala: 

§ 1. W uchwale nr XLII/438/13 Rady Gminy Solina z dnia 13 maja 2013r. w sprawie wzoru deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 ust. 1 uchwały skreśla się wyrazy “i 3” oraz oznaczenie “ust.1”, 

2) w § 1 skreśla się ust. 2, 

3) załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Solina . 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego. 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
GMINY 

Artur Adamczyk
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DEKLARACJA O WYSOKO ŚCI OPŁATY  
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI  

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LI/518/13 
Rady Gminy Solina 
z dnia 30 grudnia 2013r. 

 

 

A. NAZWA I ADRES SIEDZIBY ORGANU DO KTÓREGO NALE śY ZŁOśYĆ DEKLARACJ Ę 

 

                                                WÓJT GMINY SOLINA   
                                                                                 ul. Wiejska 2 

   38-610 Polańczyk  
 

 

B.  OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOśENIA DEKLARACJI  

 
  � pierwsza deklaracja    �  zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji 

 

  C. PODMIOT SKŁADAJ ĄCY DEKLARACJ Ę 

Tytuł władania  (zaznaczy ć właściwy kwadrat):  
 

� Właściciel � Współwłaściciel � UŜytkownik  wieczysty �  Najemca, dzierŜawca � Zarządca �  Inny  
 

 

 

  D. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJ ĄCEGO DEKLARACJ Ę I ADRES NIERUCHOMOŚCI 

Imię  i Nazwisko/ Nazwa podmiotu  PESEL/Regon 
 
 
 
 

Ulica  Nr domu  Nr lokalu  Nr ewidencyjny działki (w przypadku działki zlokali zowanej poza 
miejscem stałego zamieszkania poda ć miejscowo ść, w której 
działka jest zaewidencjonowana)  

Miejscowo ść Kod pocztowy  Poczta  

 

Telefon kontaktowy  Adres e-mail (je Ŝeli posiada)  

 

  E.   ADRES KORESPONDENCYJNY (nale Ŝy wypełni ć, jeŜeli inny ni Ŝ w części D)  

Ulica  Nr domu  Nr mieszkania  

 

Miejscowo ść Kod pocztowy  Poczta  

 

  F. DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI  

 

Odpady gromadzone s ą w sposób:  
              (zaznaczyć właściwy  kwadrat):  

� Segregowany 
 - w oznakowanych workach plastikowych o poj. 120 litrów 

 - w gminnych pojemnikach typu Igloo 

 - w pojemnikach własnych 

 (właściwe podkreślić) 

� Nie segregowany 
 - w  pojemniku typu ................../ ................... szt. 

 - w workach plastikowych o poj. 120 litrów * 

 (właściwe podkreślić) 

* * nie dotyczy stałych mieszkańców. 
 

 

G. DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKANYCH PRZEZ MIESZKA ŃCÓW. 
 Oświadczam, Ŝe na terenie nieruchomo ści wskazanej w cz ęści D zamieszkuje na stałe w miesi ącach: 
 

 a. I II III IV V VI VII VIII IX X XI  XII 
Ilość 
osób  

            
 
  Oświadczam, Ŝe na terenie nieruchomo ści wskazanej w cz ęści D zamieszkuje czasowo nast ępująca ilo ść osób: 
              (Dotyczy wynajmowanych miejsc noclegowych w gospodar stwach domowych oraz domkach letniskowych mieszka ńców) 
  

I II III  IV V VI  VII VIII IX  X XI XII 
 

Razem 
w roku  

b. 

w białych polach nale Ŝy 
wpisa ć liczb ę osób 

zamieszkuj ących czasowo 
w danym miesi ącu 

 

 
 
 
                

 

 
 

 

Wysoko ść stawki opłaty za odbiór segregowanych  odpadów  
komunalnych od gospodarstw domowych wynosi: 

     - 5,0 zł. miesi ęcznie na 1-go mieszka ńca gospodarstwa domowego,  
     - 7,0 zł. miesi ęcznie na 1-go mieszka ńca Spółdzielni oraz Wspólnot,  
     - 7,0 zł. miesi ęcznie za ka Ŝdą osob ę czasowo zamieszkał ą. 
 

Uwaga:  
Stawki opłat za odbiór odpadów nie 
segregowanych   wzrastaj ą o 100% w stosunku 
do opłat za odpady segregowane. 
Dotyczy wszystkich właścicieli nieruchomości. 
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 H. 
 
 

 

DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZIESZKANYCH PRZEZ MIESZKA ŃCÓW I BĘDĄCYCH POD ZARZĄDEM  
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH ORAZ WSPÓLNOT MIESZKANIO WYCH 
(naleŜy wypełnić pkt B, C, D, F, H, K) 

     

Oświadczam , Ŝe na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji: 
  �  ilość osób zamieszkałych:                                               ................. osób 
  �  ilość osób zamieszkałych  czasowo (uczniów zamieszkałych w internatach oraz b ursach , osób       
       oddelegowanych, poborowych, itp.) :            .......... osób   x    ........  miesi ęcy. 
Wysoko ść opłaty miesi ęcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi :* ..................................zł. 
  (słownie złotych:    .................................................................................................................................................................................................................) 
 
*obliczona  jako iloczyn liczby  mieszkańców  x stawka. 

  Odpady segregowane naleŜy składować w oznakowanych pojemnikach, posadowionych w sąsiedztwie pojemników na odpady zmieszane. 
 

  I. 
 

 

DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI REKREACYJNYCH ZABUDOWANYCH I ZAMIESZKANYCH CZASO WO 
dot. domków letniskowych nie b ędących własno ścią stałych mieszka ńców. (nale Ŝy wypełni ć pkt  B, C, D, E, F, I, K)  

  

Oświadczam , Ŝe na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji znajduje się  .... szt.    
 domku(ów) letniskowego(ych), który(e) jest (są) uŜytkowane w następujących miesiącach: 
 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

            
   

  - właściwe zaznaczy ć w dolnym polu znakiem X 
 

 �  Wysokość opłaty za gospodarowanie segregowanymi  odpadami komunalnymi wynosi miesi ęcznie  30,0 zł.  
      brutto za kaŜdy domek letniskowy. (słownie złotych: trzydzieści 00/100) 
 

 � Wysokość opłaty za gospodarowanie nie segregowanymi  odpadami komunalnymi wynosi miesi ęcznie  60,0 zł.    
     brutto za kaŜdy domek letniskowy. (słownie złotych: sześćdziesiąt 00/100) 
    
  Wysoko ść opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyno si:* ................... zł. 
  (słownie złotych ....................................................................................................................................................................................................................) 
  *obliczona  jako iloczyn liczby  domków letniskowych  x ilość miesięcy x stawka miesięczna. 
 

  Uwaga:    Oznakowane worki plastikowe do gromadzenia odpadów segregowanych są do nabycia u sołtysów poszczególnych sołectw. 
Dopuszcza się ich składowanie w sąsiedztwie gminnych pojemników typu Igloo. 

  J. 
 

DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI REKREACYJNYCH NIEZABUDOWANYCH I ZAMIESZKANYCH CZ ASOWO 
(naleŜy wypełnić pkt. B, C, D, E, F, J,  K)    

   1. Oświadczam, Ŝe działka rekreacyjna niezabudowana o numerze ewidencyjnym .................. w miejscowości   
       ......................................................... jest wykorzystywana w okresie od ........................................................... 
       do ................................................................... ,  przez ogółem ..................... osób. 
 

   2. Stawki opłat za pojemnik lub worek o określonej pojemności wynoszą: 
 

110/120 l – 15 zł. brutto,    240 l – 30 zł. brutto ,    660 l – 82,50 zł. brutto,   1100l – 137,50 zł.  brutto. 
 

  Wybór pojemnika lub worka do gromadzenie odpadów komunalnych: 
 

� 110/120 litrów  - .........szt. � 240 litrów- .......... szt. � 660 litrów- .........szt. � 1100 litrów – .......... szt.* 
 

 * zaznaczyć właściwy kwadrat wstawiając ilość deklarowanych pojemników lub worków. 
 

   Wysoko ść opłaty miesi ęcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi :* ................... zł. 
   (słownie złotych: ............................................................................................................................................................) 
    *obliczona  jako iloczyn ilości wpisanych pojemników lub worków  x stawka określona w pkt 2. 
 

 Uwaga: Oznakowane worki plastikowe do gromadzenia odpadów segregowanych są do nabycia u sołtysów poszczególnych sołectw. 
Dopuszcza się ich składowanie w sąsiedztwie gminnych pojemników typu Igloo. 
 
    

  K.   Potwierdzam zgodno ść powy Ŝszych danych: 
 

               
 
 
          ........................................................                                                                                              .......................................................................... 
                            (miejscowość, data)                                                                                                                                                  (czytelny podpis) 
 
 

      Pouczenie:  
 1. Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1966 r. o utrzymaniu czystości 
      i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z  2012 r. poz. 391). 
 2. Deklarację  właściciel nieruchomości jest zobowiązany złoŜyć lub przesłać do Urzędu Gminy Solina, w terminie: 
  - 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, 
  - 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku uiszczania opłat lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość 
     tej opłaty. 
 3. Opłatę za odpady naleŜy wpłacać na konto Gminy Solina (PBS o/Lesko nr  91 8642 1012 20031206 0654 0001) dopiskiem – „opłata za odpady”. Opłatę naleŜy dokonać w   
     następujących terminach:  za I kwartał – do 15 marca,  za II kwartał – do 15 maja,  za III kwartał – do 15 września, za IV kwartał – do 15 listopada lub jednorazowo za cały 
     okres -  do dnia 15 marca danego roku. 
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