UCHWAI,A N R XXIV/I73lI7
RADY GMINY ORLA
z-

dnia 30 listopada 20lr1

r

zmieniaj4ca uchwalg w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokoSrci oplaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi skladanej przez wla6cicieli nieruchonnoSci zamieszkalych
Na podstauie art. l8 ust.2 pkt l5 Llstawy zdnia 8 marca 1990 r. o sarnorzitrdzie gr.ninnym (Dz. U. 22011 r.
poz, 1875). w zwiqzl<u z arr.6rn ust. la i ust. lb oraz, ar|.6n ustawy zdnia 13 wrzeSnia 1996 r. o utrzymaniu
cz,v"sto(ci i porz4dl<Lr w errinach (Dz. U. z 2011 r. poz. 1289. po2..2056) r,rchwzrla sig. co nastgpuje:
$ l.W uchwale Nr IX/57l15 Rady Grniny Orla zdnia 25listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru
deklaracji o wysokoSci oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi skladanej przez wiaScicieli
nieruchomoSci zamieszkatych (Dz. Urz. Woj. Podl. z20l5r. po2.3964),z;nieniasiE zalqcznik do uchwaly
nadajqc mrr brzernienie okreSlone w zal4czniku do niniejsze.j uchwaly.
$ 2. W,vkonanie uchwatv' powierza sig W6jtor.vi Crniny Orla.
$ 3. tlchwala podle-ea og{oszeniu

w Dzienniku Urzgdowyrn Wojew<idztwa Podlaskiego.

$ 4. Uclrwala wchodzi w Zycie z dniertr
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Zalqcznik do uchwaly Nr XXIV/I 73117
Rady Gminy Orla
z dnia 30listopada

20lj

r.

DEKI.ARAC.IA O WYSOKOSCI OPLATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna:
Ustawer z dnia r3 wrze(nia rvlo rok@,p",,qdk,
- gn-'rach (i),. u ,20r7.
p<tz-. 1289 z, p6in. znt)
Skladal 4cy:

Mieisce skladania:

Formlrlarz pr7'eT,naczony dla wlascicicli nieruchomodci z.amierszkalych
polo2onych na terenie gnriny
orla (wlascicieli nieruchomosci w lozumieniu ustawy o utrzynanru
zystosci i porzqdku w gminach)
Liy.gq_qff11Uqr-ta, ut. Mickiewicza -5, |7-I06 Orla

A. Organ wlaSciwy do zlo2enia deklaracji
Wdjt Gminy Orla, ul. Mickiewiczq 5, 17-106 Orla
B. Obowiqzek zloLenia deklaracji
OkolicznoSci powodujqce obowiqzek zlohenia dekJaracji
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D. Adres zamieszkania/ siedzibyx

M ic.jscowo(c

Kod pocztowy:

TeJelbn konraktou,y:

Dl. Adres nieruchomoSci, na kt6rej powstajq odpady komunalne
Cmina:

Nr lokalu:

M ic jscowoSc:

Kod pocztowy:

E. Forma wladania nieruchomoScia
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gromildzg odpady w spos6ll selektywny i do ustalenia oplaty miesrgcznej przyjmujg stawkq podstawow4

tr
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n
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G. Podpis sktadajqcego dektarac.ig / osoby reprezentuj4cej skladaj4cego deklaracj
q*

/rniejscowodi. data/

lczylelny pc,dpis/

Pouczenie

Niniejsza deklarac.ia stanowi podstawq do wystawienia tytulu wykunawczcgo,
zgodnie z przeprisami rustawy z dnia
17czerwca 1966rokuopostgpowaniuegzekucyjnymwadministrac.li
1Dz. u.izoll r,poz. l'201 zpdln.tzm,)
ysokosci .platy

ttospoclat'owiLtrrc oclpadanli

za

rsP.rrar-.wanic: .dpadar'i krr'.rrralnvrlr
mieszkalrca.
ta wysokoSci nale2ncj oplaty z.a gospodarowanie odpadami
Orla w relminie l4 dni od dnia nastqpienia zmiany, Oplatg za
ici Lriszcza sig za miesi4c, w kt6ryrn nastqpita zmiana.
ac.;i zmniejszaj4ce.j wysoko!c zobowi4r.ania z r,/tulu oplaty za
rcl-rorloSci

pierwsze

konlunalnynri nic stwierclza sig nadplaty w tej optacie za miesi4ce, w ktorych usluga odbier.ania

odpadriw komunalpy,ch byla dwiadczona.
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1t332) nlzr'lrrlie sie roclzing.

lustawyzdnia.5grudnia20llr.olKarcieDuze.j Rodziny l|r-.

lJ z20l]r.

w kttire-i rodzic (rurtlzice) lub rnal2onck rcxlzica nrljq na urr;:ynaniu. ctr najnrricj trrlc dzieci:
IIu wicku clrr lX loku 7y.t1
2) w w'ieku do uk.icz.enia 2-5 rcku iycia- w przypadku, gdy clziecko uczy srg w:
a) szkole - do dnia 30 r.l'rzcinia nrstgpui4cego po korlcu roku sz.kolrego,
b) szkolc wvzsze.j do konca roku akadenrickiego w kt6rym jest planowane ukoriczr:nie nauki
zgodnre z ojuriadczenienr, o
kt6rvrr ntowil w at-t l0 ust. 4 pkt 4;

" podai t,vtul bedqcy podslawa do wladania danq nieruchonroiicr4
fip. dz.ier2awa, najem. posiaclanic bez tytulLr p,rawpego)
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