
 

 

UCHWAŁA∗∗∗∗ NR XXI/183/2013 

RADY GMINY TOMICE 

z dnia 25 stycznia 2013 roku 

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6n ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) Rada Gminy Tomice 

uchwala, co następuje:  

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

przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Tomice, na których zamieszkują mieszkańcy, 

stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 2. Deklaracje, o których mowa w § 1, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w Urzędzie Gminy 

Tomice w terminie:  

1) do dnia 31 marca 2013 r. – dla pierwszej deklaracji;  

2) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca;  

3) 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności zmiany liczby zamieszkałych osób na terenie 

nieruchomości, ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości lub przystąpienia bądź 

odstąpienia od zbierania odpadów w sposób selektywny.  

§ 3. Na potwierdzenie danych zawartych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, właściciel nieruchomości obowiązany jest dołączyć do deklaracji:  

1) wykaz osób zamieszkałych na terenie nieruchomości, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do 

niniejszej uchwały;  

2) oświadczenie lub dokument potwierdzający, że mieszkaniec zameldowany na terenie Gminy Tomice 

zamieszkuje w innej gminie, kraju lub innym niż miejsce zameldowania lokalu na terenie Gminy Tomice.  

3) pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika.  
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§ 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości:  

1) na tablicach informacyjnych w sołectwach Gminy Tomice,  

2) na stronie internetowej Urzędu Gminy Tomice oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.  

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tomice.  

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

Województwa Małopolskiego.  

  Przewodniczący Rady Gminy  

Zygmunt Szymczak 
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Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr XXI/183/2013 

Rady Gminy Tomice 

z dnia 25 stycznia 2013 roku 
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Przewodniczący Rady Gminy  

Zygmunt Szymczak 
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Załącznik Nr 2 
do Uchwały Nr XXI/183/2013 

Rady Gminy Tomice 

z dnia 25 stycznia 2013 roku 

 

 
 

Przewodniczący Rady Gminy  

Zygmunt Szymczak 
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