
 

 

UCHWAŁA NR VII/48/2015 

RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH 

z dnia 27 maja 2015 roku 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVI/246/2013 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 18 grudnia 
2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/185/2013 z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 
nieruchomości 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1072) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 

1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 122) 

Rada Miejska w Wadowicach uchwala, co następuje 

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

właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy którego formularz stanowi załącznik nr 1 do 

uchwały. 

2. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, ale powstają odpady komunalne oraz dla nieruchomości, 

na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, którego formularz stanowi załącznik nr 2 do 

uchwały. 

§ 2. Deklarację, o której  mowa § 1, właściciel  nieruchomości   zobowiązany   jest   dostarczyć do Urzędu  

Miejskiego w Wadowicach,  pl. Jana  Pawła II 23, 34 - 100 Wadowice. 

§ 3. 1. Właściciele  nieruchomości, na których w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały: 

1) zamieszkują  mieszkańcy – są zobowiązani  złożyć  deklarację, o której mowa w § 1, ust.1; 

2) nie zamieszkują mieszkańcy, ale powstają odpady komunalne  oraz dla nieruchomości, na których znajdują 

się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 

wykorzystywane jedynie przez część roku – są zobowiązani złożyć deklarację, o której mowa w § 1, ust. 2; 

2. Właściciele nieruchomości, na których powstaje obowiązek uiszczania opłaty za zagospodarowanie 

odpadami komunalnymi są zobowiązani do złożenia pierwszej deklaracji w terminie do 14 dni od dnia 

zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów 

komunalnych. 

3. W przypadku zmiany danych zawartych w deklaracji, o której mowa w § 1, właściciele nieruchomości są 

zobowiązani złożyć nową deklarację w terminie do 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. 
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4. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, są 

zobowiązani do złożenia stosownej deklaracji. 

§ 4. Właściciel nieruchomości reprezentowany przez pełnomocnika zobowiązany jest do złożenia wraz 

z deklaracją stosownego pełnomocnictwa. 

§ 5. Traci moc Uchwała nr XIX/185/2013   Rady   Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 lutego 2013 r. 

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właścicieli nieruchomości. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wadowic. 

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

Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2015 r. 

  

  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach 

Józef Cholewka 
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