
 

 

UCHWAŁA NR XXXII/255/2012 

RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU 

z dnia 19 grudnia 2012 r. 

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

składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze Gminy Ogrodzieniec  

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 poźn. zmianami), art. 6n ust. 1 pkt. 1 ustawy 

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 11 kwietnia 2012r., poz. 

391), art. 4 ust. 1 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 z późn. zm.) oraz po konsultacjach, określonych 

uchwałą uchwały Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu Nr LIX/434/2010 z dnia 18 października 2010 r. w sprawie 

określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi 

i innymi uprawnionymi podmiotami  

Rada Miejska w Ogrodzieńcu uchwala:  

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

przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze Gminy Ogrodzieniec, stanowiący 

załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 2. Właściciele nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze Gminy Ogrodzieniec zobowiązani 

są złożyć do Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec deklarację, o której mowa w § 1 w terminach:  

a) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2013 r. dla pierwszej deklaracji,  

b) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,  

c) 14 dni od dnia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, w szczególności zmiany ilości zamieszkałych osób na terenie posesji lub 

przystąpienia bądź odstąpienia od zbierania odpadów w sposób selektywny.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.  
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego.  

  

 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej  

 

 

Maria Lipka-Stępniewska 
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