
 

 

UCHWAŁA NR XXIV/195/12 

RADY GMINY GORZYCE 

z dnia 29 października 2012 r. 

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

przez właściciela zamieszkałej nieruchomości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 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 ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r., poz. 391) po przeprowadzeniu 

konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego, uchwala się co następuje:  

§ 1. Uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli zamieszkałych nieruchomości, obejmujący objaśnienia 

dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu 

wykonawczego. Wzór deklaracji stanowi załącznik do uchwały.  

§ 2. Deklaracje według wzoru, o którym mowa w § 1, właściciele zabudowanych nieruchomości 

obowiązani są złożyć w Urzędzie Gminy w Gorzycach w terminie:  

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

2) 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca - dla nowozamieszkałych 

nieruchomości,  

3) 14 dni od dnia zmiany danych będących podstawą ustalania wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi , w szczególności zmiany ilości zamieszkałych osób na terenie nieruchomości.  

§ 3. Określa się, że dokumentami potwierdzającymi dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanymi wraz z deklaracją, są oświadczenie składającego 

deklarację lub inny dokument potwierdzający fakt stałego przebywania osób poza miejscem zamieszkania.  

§ 4. Wykonanie uchwały i podanie jej treści do publicznej wiadomości, powierza się Wójtowi Gminy 

Gorzyce.  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego.  

  

 Przewodniczący Rady 

Gminy  

 

mgr Krzysztof Małek 
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