
 

 

UCHWAŁA NR IX/79/2012 

RADY GMINY HAŻLACH 

z dnia 20 grudnia 2012 r. 

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

składanej przez właściciela nieruchomości  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r., poz. 391) i art. 12 ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011r. Nr 152, 

poz. 897)oraz po przeprowadzeniu konsultacji, Rada Gminy Hażlach  

postanawia:  

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

przez właściciela nieruchomości, stanowiącej załącznik do uchwały.  

2. Ustalić termin składania pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy do dnia 15 marca 2013 

roku.  

3. Ustalić, że miejscem składania deklaracji będzie sekretariat – pokój nr 5, Urzędu Gminy Hażlach, 

ul. Główna 57, 43 – 419 Hażlach.  

4. Określić, że dokumentami potwierdzającymi dane zawarte w deklaracji, o której mowa w ust.1 będą 

dokumenty stwierdzające zamieszkanie w innej gminie, kraju, lub innym lokalu niż miejsce zameldowania na 

terenie Gminy Hażlach z wyłączeniem osób, które dopełniły obowiązku meldunkowego.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Hażlach.  

§ 3. Traci moc Uchwała nr VII/56/2012 Rady Gminy Hażlach z dnia 30 października 2012 roku w sprawie 

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

właściciela nieruchomości.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego.  

  

 PRZEWODNICZĄCA                                            

RADY GMINY  

 

 

Grażyna Krehut 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 10 stycznia 2013 r.

Poz. 323



Załącznik do Uchwały Nr IX/79/2012 

Rady Gminy Hażlach 

z dnia 20 grudnia 2012 r. 

 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 2 – Poz. 323



 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 3 – Poz. 323



 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 4 – Poz. 323



 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 5 – Poz. 323


		2013-01-10T13:19:19+0000
	Not specified
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




