
UCHWAŁA NR XXVI/189/2012
RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE

z dnia 28 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 (j.t Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) ), art. 6 n ust. 1 i 2 ustawy z dnia l3 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( j.t. Dz. U. z 2012 r. Poz. 391), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 
2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 
1172 z późn. zm.2) ) oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego ( j.t. Dz. U. 
z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z póź. zm.3) ) 

Rada Miejska w Wołczynie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

2. Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji, o której mowaw § 1. 1.: 

1) dokument potwierdzający stałą nieobecność mieszkańca na terenie posesji, wystawiony przez  odpowiednie 
instytucje, w szczególności: 

a) domy spokojnej starości, 

b) domy dziecka, 

c) zakłady karne, 

d) placówki opieki zdrowotnej, 

e) jednostki wojskowe, 

f) szkoły i uczelnie wyższe w przypadku uczniów i studentów uczących się w systemie dziennym, 
zamieszkujących poza gminą, 

g) zakłady pracy w przypadku delegacji dłuższych niż jeden miesiąc. 

2) dokument potwierdzający, że mieszkaniec jest objęty opłatą za odbiór odpadów komunalnych w innej gminie. 

§ 2. Deklaracje, o których mowa w § 1, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w Urzędzie Miejskim 
w Wołczynie w terminie: 

1) do 30 kwietnia 2013 r. - dla pierwszej deklaracji; 

2) 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca dla nowych posesji; 

3) 14 dni od dnia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, w szczególności zmiany ilości zamieszkałych osób na terenie posesji lub 
przystąpienia bądź odstąpienia od zbierania odpadów w sposób selektywny. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna. 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558,nr 113 
poz. 984, nr 153 poz. 1271, nr 214 poz. 1806; z 2003 roku: Dz. U. nr 80 poz. 717, nr 162 poz. 1568; z 2004roku: Dz. U. nr 
102 poz. 1055 i nr 116, poz. 1203; z 2005 roku: Dz. U. nr 172, poz.1441, nr 175, poz. 1457; z 2006 roku: Dz. U. nr 17, poz. 
128 i nr 181, poz.1337, z 2007 roku: nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974 i nr 173, poz. 1218;z 2008 roku: nr 180, poz. 1111 i nr 
223, poz. 1458; z 2009 roku: nr 52, poz. 420; z 2010 roku: nr 28, poz. 142, nr 28,poz. 146 i nr 106, poz. 675, nr 40, poz. 230; 
z 2011 r: nr 21, poz. 113, nr 117, poz. 679, nr 134, poz. 777, nr 217, poz.1281, nr 149, poz. 887; z 2012 r. poz. 567

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 676
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 209, poz. 1244
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§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego z mocą obowiązywania od dnia 1 lipca 2013 r. 

 

Przewodniczący Rady 

Waldemar Antkowiak
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/189/2012 
Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 listopada 2012 r. 
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