
 

 

UCHWAŁA NR XXVIII/293/13 

RADY GMINY JASIENICA 

z dnia 27 marca 2013 r. 

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

składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Jasienica 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 

r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.),Rada Gminy Jasienica uchwala, co 

następuje:  

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

przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Jasienica, w brzmieniu jak załączniku do 

niniejszej uchwały.  

§ 2. 1. Deklarację o której mowa w §1 właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy 

Jasienica.  

2. Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składa się 

w terminie do dnia 31 maja 2013r.  

3. Właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 

mieszkańca.  

4. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację 

w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.  

5. Warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej zostaną określone 

w odrębnej uchwale. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica.  

§ 4. Traci moc: Uchwała Nr XXV/260/12 Rady Gminy Jasienica z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie 

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

właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Jasienica  

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

Województwa Śląskiego.   

 Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Jerzy Czudek 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 11 kwietnia 2013 r.
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