
 

 

UCHWAŁA NR XVI/154/2020 

RADY GMINY BUDZYŃ 

z dnia 15 czerwca 2020 r. 

o zmianie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy 

Budzyń oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

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

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 6n ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010, z późn. zm.), uchwala się, co 

następuje:                                                        

§ 1. W uchwale Nr XIV/136/2020 Rady Gminy Budzyń z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Budzyń oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej, wprowadza się następujące zmiany: 

1) Załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały.               

2) § 2 otrzymuje brzmienie:               

„§ 2. Deklarację o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składaną przez 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych, należy złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Budzyń, listownie, 

bądź przesłać w formie elektronicznej za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji 

Publicznej (ePUAP), w terminie: 

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej 

nieruchomości odpadów komunalnych, 

2) do 10-go dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących 

podstawą ustalenia  wysokości należnej  opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi, 

3) do 6 miesięcy od dnia zgonu mieszkańca.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Budzyń. 

§ 3.  Uchyla się uchwałę Nr XV/143/2020  Rady Gminy Budzyń z dnia 27 maja 2020 r. o zmianie uchwały 

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

składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Budzyń oraz warunków i trybu 

składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.  
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§ 4.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.   

   

  

 Przewodniczący Rady Gminy Budzyń 

(-) Zenon Nowicki 
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Załącznik do uchwały Nr XVI/154/2020 

Rady Gminy Budzyń 

z dnia 15 czerwca 2020 r. 
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