
 

 

UCHWAŁA NR XXIV/301/2012 

RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA 

z dnia 22 listopada 2012 r. 

w sprawie 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 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6n ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach(tekst jednolity: Dz.U. z 2012, poz. 391),  

Rada Miejska Skoczowa  

uchwala:  

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

składanej przez właściciela nieruchomości, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. Deklarację, o której 

mowa w ust. 1, składa się do Burmistrza Miasta Skoczowa (43-430 Skoczów, Rynek 1), w terminie:  

1) do 15 marca 2013 r. - pierwsza deklaracja,  

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

3) 14 dni od daty zmiany wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi związanej ze zmianą 

liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość lub zmianą stawki takiej opłaty.  

§ 2. Właściciel nieruchomości obowiązany jest przedstawić zaświadczenie właściwej instytucji 

potwierdzającej czasowe (powyżej 3 miesięcy) przebywanie mieszkańca tej nieruchomości poza swoim 

miejscem zamieszkania, a w przypadkach szczególnych - złożyć oświadczenie.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa.  

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, a także na stronie 

internetowej Gminy Skoczów oraz w „Wieściach Skoczowskich”.  

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

Województwa Śląskiego.   

 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej Skoczowa  

 

 

Tadeusz Koniarczyk 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 11 stycznia 2013 r.

Poz. 456
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