
 

 

UCHWAŁA NR 213/XXVII/2013 

RADY GMINY NIEGOWA 

z dnia 21 marca 2013 r. 

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

składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Niegowa 

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 roku 

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 t.j. ze zm.), art. 6n ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 

września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.), art. 

4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 

prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 t.j. ze zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U z 2010 r. Nr 234, poz.1536 t.j.ze zm.) Rada Gminy Niegowa 

uchwala, co następuje:   

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

przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Niegowa, stanowiący załącznik 

do niniejszej uchwały.  

§ 2. Właściciele nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Niegowa zobowiązani są 

złożyć do Wójta Gminy Niegowa deklarację, o której mowa w § 1 w terminach:  

1) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 czerwca 2013 roku dla pierwszej deklaracji,  

2) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,  

3) 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 Wójtowi Gminy Niegowa.  

§ 4. Traci moc uchwała Rady Gminy Niegowa Nr 189/XXV/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie 

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

właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Niegowa.  
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego.   

  

 

Przewodnicząca Rady Gminy 

Niegowa 

 

 

Zofia Kasznia 
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