
 

 

UCHWAŁA NR VII/77/12 

RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU 

z dnia 17 grudnia 2012 r. 

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 

terenie miasta Bytomia  

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 (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 6n 

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

poz. 391 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. nr 197, poz. 1172 z późn. 

zm.)  

Rada Miejska uchwala, co następuje:  

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

przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowiący załącznik do niniejszej 

uchwały.  

2. Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi:  

1) kopia umowy na odbieranie odpadów komunalnych zawartej z przedsiębiorcą odbierającym odpady 

komunalne obowiązującej do 30 czerwca 2013 r. (w przypadku składania pierwszej deklaracji);  

2) wyszczególnienie zawierające wszystkie lokale mieszkalne danej nieruchomości wraz z podaniem liczby 

mieszkańców zamieszkujących każdy lokal mieszkalny (w przypadku nieruchomości 

wielomieszkaniowych);  

3) dokument potwierdzający, że mieszkaniec jest objęty opłatą za odbiór odpadów komunalnych w innej 

gminie lub przebywa poza granicami kraju.  

§ 2. Deklarację, o której mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, właściciele nieruchomości zobowiązani są 

złożyć w Urzędzie Miejskim w Bytomiu, ul. Parkowa 2 pisemnie w terminie:  

1) do 31 marca 2013 r. lub 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca – dla 

pierwszej deklaracji;  

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

gospodarowanie odpadami komunalnymi – dla nowej deklaracji.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.  
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego.  

  

 

Wiceprzewodniczący Rady 

Miejskiej w Bytomiu  

 

 

Jerzy Rogowski 
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