
 

 

UCHWAŁA NR XXVIII/175/2012 

RADY GMINY LUBOMIA 

z dnia 21 listopada 2012 r. 

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

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 (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. r. Nr 142 , poz. 1591 z póżn.zm.), art. 6n, art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy 

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 

391), art. 12 ustawy z dnia 1.07.2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz 

niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 152, poz. 897 z późn.zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 

lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity :Dz.U. 

z 2011 r. Nr 197, poz. 1172)  

Rada Gminy Lubomia  

uchwala co następuje:  

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

przez właścicieli zamieszkałych nieruchomości, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2. 1. Deklarację, o której mowa w § 1 należy złożyć w Urzędzie Gminy Lubomia w terminach 

określonych w art. 6m ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  

2. Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć 

w terminie do 31 marca 2013 r.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Lubomia.  

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

Województwa Śląskiego.  

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Lubomia  

 

 

mgr Roman Bizoń 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 24 stycznia 2013 r.
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