
 

 

UCHWAŁA NR XXXI.158.2012 

RADY GMINY ŚLEMIEŃ 

z dnia 20 grudnia 2012 r. 

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

składanej przez właściciela nieruchomości 

Na podstawie art. 6n ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 

z 2012, poz. 391) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 

z 2001 r., Nr 142. poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Ślemień uchwala, co następuje:  

 

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

składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych wraz z wykazem dokumentów potwierdzających 

dane w niej zawarte, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  

2) Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 

wraz z wykazem dokumentów potwierdzających dane w niej zawarte, stanowiący załącznik nr 2 do 

niniejszej uchwały.  

3) Określa się, że dokumentami potwierdzającymi dane zawarte w deklaracji, o których mowa w ust. 1            

i 2 będą:  

1) w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy dokument potwierdzający 

zamieszkanie w innej gminie, kraju lub lokalu niż miejsce zameldowania.  

2) w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy dokument 

potwierdzający zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej, likwidację itp.  

§ 2. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w Urzędzie Gminy 

Ślemień w terminie:  

1) do 30 kwietnia 2013 r. – dla pierwszej deklaracji,  

2) 14 dni od dnia, o którym mowa w art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.),  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ślemień.  
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Poz. 383



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

Województwa Śląskiego.  

  

 

Przewodniczący Rady 

Gminy  

 

 

Marek Micor 
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