
UCHWAŁA NR XV/85/2015
RADY GMINY STANIN

z dnia 25 listopada 2015 r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, położonych na terenie Gminy Stanin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r 
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 1515) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. 2013r., poz. 1399 z późn. zm.) Rada Gminy  Stanin 
uchwala co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właściciela nieruchomości niezamieszkałych, położonych na terenie gminy Stanin w brzmieniu 
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się termin złożenia pierwszej deklaracji o wysokości opłaty zagospodarowanie odpadami 
komunalnymi uiszczanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych do dnia 15 grudnia 2015r.

§ 3. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dostarczyć do 
Urzędu Gminy Stanin, 21-422 Stanin 62 osobiście, pocztą lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
za pośrednictwem strony internetowej Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej 
www.epuap.gov.pl

§ 4. Traci moc uchwała Nr XIII/65/2015 Rady Gminy Stanin z dnia 29 października 2015r. w sprawie 
ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, położonych na terenie Gminy Stanin.

§ 5. Wykonanie  uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stanin.

§ 6. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Zofia Czubek

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 27 listopada 2015 r.

Poz. 3930



Załącznik  

do Uchwały Nr XV/85 /2015  

Rady Gminy Stanin 

z dnia 25 listopada 2015 r. 

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB 

RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH 

Podstawa 

prawna: 

 

Składający: 

 

 

 
Termin 

składania: 

 

 

Miejsce 

składania: 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku   w gminach  (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz.1399 z późn. zm.). 

 

Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,  a powstają odpady 

komunalne - rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz 

jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu,  

a także inne podmioty władające nieruchomością położoną na terenie gminy Stanin. 

 

 
Pierwszą deklarację należy złożyć do dnia 15 grudnia 2015 r. lub w terminie 14 dni od 

dnia powstania odpadów komunalnych na danej nieruchomości lub w terminie 14 dni od 

dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

Urząd Gminy Stanin 

Stanin 62 

21-422 Stanin 

 
A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 Wójt Gminy Stanin, 21-422 Stanin 

 
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

                                                                        

PIERWSZA DEKLARACJA        ZMIANA DANYCH Z PIERWSZEJ DEKLARACJI 

 
C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ(zaznaczyć właściwy kwadrat): 

   

WŁAŚCICIEL 

/WSPÓŁWŁAŚCICIEL  

          

UŻYTKOWNIK 

WIECZYSTY 

         

ZARZĄDCA / 

UŻYTKOWNIK 

         

INNY PODMIOT 

WŁADAJĄCY 

NIERUCHOMOŚCIĄ 
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D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/ RODZAJ SKŁADAJĄCEGO 

 
 

OSOBA FIZYCZNA 

 

OSOBA PRAWNA 

 

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA 

NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 
IMIĘ I NAZWISKO      lub / NAZWA PEŁNA  

 
REGON ( dla instytucji) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA 
GMINA  KOD POCZTOWY NR DOMU NR LOKALU 

    
MIEJSCOWOŚĆ  POCZTA Nr telefonu : 

   

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

GMINA KOD POCZTOWY NR DOMU  LOKAL- 

    
MIEJSCOWOŚĆ POCZTA  Nr telefonu: 

   
NR EWIDENCYJNY NIERUCHOMOŚCI W REJESTRZE GRUNTÓW-  

F. USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ  

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji odpady komunalne 

gromadzone są w sposób selektywny   /   nieselektywny *  

w następujących pojemnikach (należy wpisać ilość poszczególnych pojemników): 

1) pojemnik o pojemności 120 litrów –  ……………szt. 

2) pojemnik o pojemności 240 litrów – …………….szt. 

3) pojemnik o pojemności 1100 litrów – …………. szt. 

4) pojemnik o pojemności 7000 litrów – ……………szt. 

5) pojemnik o pojemności 10 000 litrów – ………….szt. 

Wysokość  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby pojemników  

z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, o której mowa w części E niniejszej deklaracji 

oraz stawki opłaty ustalonej w drodze odrębnej Uchwały Rady Gminy Stanin.  Stawki opłat za pojemnik 

odpadów zbieranych selektywnie: 

1) Za pojemnik o pojemności 120 litrów –  w wysokości 30,00 zł 

2) Za pojemnik o pojemności 240 litrów – w wysokości 40,00 zł 

3) Za pojemnik o pojemności 1100 litrów – w wysokości 60,00 zł 

4) Za pojemnik o pojemności 7000 litrów – w wysokości 420 ,00 zł 

5) Za pojemnik o pojemności 10 000 litrów – w wysokości  600,00 zł 

Stawki opłat za pojemnik odpadów zbieranych nieselektywnie : 

1) Za pojemnik o pojemności 120 litrów –  w wysokości 40,00 zł 

2) Za pojemnik o pojemności 240 litrów – w wysokości 60,00 zł 
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Objaśnienie: 

1. W przypadku zmiany danych zawartych w pierwszej deklaracji, będących podstawą ustalenia wysokości 

należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany 

złożyć 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. 

2. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Stanin w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłatę należy uiszczać bez wezwania  

w terminach do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy. Na 

rachunek bankowy nr: Bank Spółdzielczy w Łukowie Oddział w Staninie 52 9204 0001 26000101 2000 

0060 lub w kasie Urzędu Gminy Stanin.  

3. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego na podstawie  

art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2012 r. poz. 1015 z późn. zm.). 

4. W razie niezłożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych  

w deklaracji, Wójt Gminy  określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych 

powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.  

5. Wzór formularza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dostępny jest 

na stronach internetowych: www.stanin.pl oraz www.epuap.gov.pl (po zarejestrowaniu się jako 

użytkownik). 

* niepotrzebne skreślić       

3) Za pojemnik o pojemności 1100 litrów – w wysokości 120,00 zł 

4) Za pojemnik o pojemności 7000 litrów – w wysokości 650,00 zł 

5) Za pojemnik o pojemności 10 000 litrów – w wysokości  920,00 zł 

Wysokość  opłaty miesięcznej  za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi: 

……………………………….. zł 

Słownie złotych:………………………………………………………………………………………………..         

 

G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 

SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 

 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(miejscowość i data) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(czytelny podpis) 

H. ADNOTACJE ORGANU 
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