
 

 

OBWIESZCZENIE 

RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE 

z dnia 30 sierpnia 2019 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,  

oraz ustalenia terminów i miejsca składania deklaracji 

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia 

jednolity tekst uchwały nr XXXVII/258/12 Rady Miejskiej w Radkowie z 12 grudnia 2012 r. w sprawie 

określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właścicieli nieruchomości, oraz ustalenia terminów i miejsca składania deklaracji (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2017 r. 

poz. 2303), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 

1) uchwałą nr XLVIII/307/17 Rady Miejskiej w Radkowie z 30 listopada 2017 r. o zmianie uchwały 

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości, oraz ustalenia terminów i miejsca składania deklaracji  

(Dz. Urz. Woj. Dol. z 2017 r. poz. 5225); 

2) uchwałą nr III/14/18 Rady Miejskiej w Radkowie z 21 grudnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie 

określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właścicieli nieruchomości, oraz ustalenia terminów i miejsca składania deklaracji (Dz. Urz. Woj. Dol. 

z 2019 r. poz. 73); 

3) uchwałą nr XIII/67/19 Rady Miejskiej w Radkowie z 28 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie 

określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właścicieli nieruchomości, oraz ustalenia terminów i miejsca składania deklaracji (Dz. Urz. Woj. Dol. 

z 2019 r. poz. 4475). 

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje: 

1) § 2 i § 3 uchwały nr XLVIII/307/17 Rady Miejskiej w Radkowie z 30 listopada 2017 r. o zmianie uchwały 

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości, oraz ustalenia terminów i miejsca składania deklaracji (Dz. Urz. 

Woj. Dol. z 2017 r. poz. 5225), które stanowią: 

„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Radków. 

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

Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r.”; 

2) § 2 i § 3 uchwały nr III/14/18 Rady Miejskiej w Radkowie z 21 grudnia 2018 r. o zmianie uchwały 

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
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składanej przez właścicieli nieruchomości, oraz ustalenia terminów i miejsca składania deklaracji (Dz. Urz. 

Woj. Dol. z 2019 r. poz. 73), które stanowią: 

„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Radków. 

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

Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 lutego 2019 r.”; 

3) § 2 i § 3 uchwały nr XIII/67/19 Rady Miejskiej w Radkowie z 28 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały 

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości, oraz ustalenia terminów i miejsca składania deklaracji (Dz. Urz. 

Woj. Dol. z 2019 r. poz. 4475), które stanowią: 

„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Radków. 

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

Województwa Dolnośląskiego.”. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Radkowie: 

A. Mielniczuk
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Załącznik do obwieszczenia 

Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 sierpnia 2019 r. 

 

UCHWAŁA NR XXXVII/258/12 

RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE 

 

z dnia 12 grudnia 2012 r. 

 

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości, oraz ustalenia terminów i miejsca składania deklaracji 
 

(tekst jednolity) 

 

Na podstawie art. 6n ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 i poz. 1629 oraz z 2019 r. poz. 730) - Rada Miejska w Radkowie 

uchwala, co następuje: 

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

przez właścicieli nieruchomości, o treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały
1)

. 

§ 2. 
2)

 1. Deklarację o której mowa w § 1 właściciele nieruchomości składają w Urzędzie Miasta i Gminy 

w Radkowie w następujących terminach: 

1) do 15 kwietnia 2013 r. – dla pierwszej deklaracji, 

2) 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, wygaśnięcie obowiązku uiszczania 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość 

opłaty. 

2. Dokumentem potwierdzającym dane zawarte w deklaracji, jest zaświadczenie o ilości zużytej wody 

w okresie od grudnia do listopada roku poprzedzającego złożenie deklaracji, wystawione właścicielowi 

nieruchomości przez dostawcę lub zarządcę nieruchomości 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Radków. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

                                                      
1) 

W brzmieniu ustalonym przez § 1 uchwały XIII/67/19 Rady Miejskiej w Radkowie z 28 czerwca 2019 r. o zmianie 

uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości, oraz ustalenia terminów i miejsca składania deklaracji (Dz. Urz. Woj. 

Dolnośląskiego poz. 4475), która weszła w życie z dniem 31 lipca 2019 r. 
2) 

W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 uchwały nr XLVIII/307/17 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 listopada 

2017 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, oraz ustalenia terminów i miejsca składania deklaracji  

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego poz. 5225), która weszła w życie z dniem 26 grudnia 2017 r. 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVII/258/12  

Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 12 grudnia 2012 r. 
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