
                                                                  

UCHWAŁA Nr XXV/185/2013 

RADY GMINY SIEROSZEWICE 

z dnia 27 marca  2013 roku  

 

w sprawie  określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie  

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 

 

Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz.U.z 2012 r., poz.391 ze zm.) i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie               

gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy  Sieroszewice uchwala, co             

następuje: 

 

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

komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonej na obszarze Gminy   

Sieroszewice,  obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie. Wzór 

deklaracji  stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§2.Właściciele nieruchomości zamieszkałej  obowiązani są  złożyć deklarację, o której mowa w §1             

w  Urzędzie  Gminy Sieroszewice w terminie   do dnia   15  kwietnia  2013 roku. 

 

§3.1W przypadku zmiany danych zawartych w złożonej deklaracji będących podstawą ustalenia 

wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  właściciele nieruchomości są 

obowiązani złożyć nową deklarację w Urzędzie Gminy Sieroszewice   w terminie 14 dni od dnia 

nastąpienia zmiany. 

2. Opłatę za gospodarowanie odpadami  komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za   

miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 

 

§4.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sieroszewice. 

 

 §5. Tracą moc uchwały: 

1) Uchwała Nr XXIII/166/2012 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 21 grudnia 2012 roku              

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, 

2) Uchwała Nr XXIV/177/2013 Rady Gminy Sieroszewice  dnia 12 lutego 2013 roku  

zmieniająca uchwałę  w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. 

 

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

Urzędowym Województwa  Wielkopolskiego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

UZASADNIENIE                                                                                                                            

do UCHWAŁY Nr  XXV/185   /2013 

RADY GMINY SIEROSZEWICE 

z dnia 27 marca  2013 roku  

 

w sprawie  określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie  

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 

 

W wyniku nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości                     
i porządku  w gminach (Dz. U. z 2012r. poz.391), gminy mają obowiązek objąć wszystkich                  
właścicieli  nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy systemem gospodarowania  odpadami  
komunalnymi.  

W celu wywiązania się z nowych obowiązków Rada Gminy uwzględniając konieczność 
zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami                   
komunalnymi  zobowiązana jest w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego  przyjąć wzór 
deklaracji, objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi 
podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Uchwała zawiera także informacje    o terminach                
i miejscu składania deklaracji.  

          W  wyniku  postanowienia przez Radę Gminy Sieroszewice   o nie odbieraniu               
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,                        
a powstają odpady komunalne uchyla się uchwałę Rady Gminy Sieroszewice nr XXIII/166/2012 z dnia 
21 grudnia 2012 r. i Uchwałę Nr XXIV/177/2013 z dnia 12 lutego 2013 r.  

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.  

 
 

 


