
 

 

UCHWAŁA NR XXXVII/327/13 

RADY MIEJSKIEJ W SIEWIERZU 

z dnia 27 listopada 2013 r. 

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

przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1  oraz art. 42 ustawy z dnia 8  marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 6n ustawy z dnia 

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

poz.391 z poźn. zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji, określonych uchwałą Nr XLV/339/10 Rady 

Miejskiej w Siewierzu z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 

społecznych na terenie Miasta i Gminy Siewierz (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 r. Nr 85, poz. 1411),  

Rada Miejska w Siewierzu  

u c h w a l a:  

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

przez właścicieli nieruchomości, na  których  zamieszkują mieszkańcy,  stanowiący załącznik 

nr 1  do niniejszej uchwały.  

§ 2. Deklaracje, o których mowa w § 1  niniejszej uchwały, właściciele nieruchomości obowiązani są 

złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz w terminie:  

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

2) 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności zmiany ilości zamieszkałych osób na terenie 

nieruchomości lub przystąpienia bądź odstąpienia od zbierania odpadów w sposób selektywny. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Siewierz.  

§ 4. Traci moc uchwała nr XXVI/215/12 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie 

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

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.  
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1  stycznia 2014 r.  

  

 

Przewodnicząca Rady 

Miejskiej w Siewierzu 

 

 

mgr Barbara Bochenek 
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