
 

 

UCHWAŁA NR XXVII/149/2012 

RADY GMINY SZCZYTNIKI 

z dnia 21 grudnia 2012 r. 

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

terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach Gminy 

Szczytniki.  

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

U. z 2012 r., poz. 391) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

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

następuje:  

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

przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Szczytniki, stanowiący załącznik do niniejszej 

uchwały. Załącznik zawiera objaśnienia dotyczące sposobu wypełnienia deklaracji oraz pouczenie, że 

deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Wzór deklaracji stanowi załącznik do 

uchwały.  

§ 2. Deklaracja, której wzór określa załącznik do uchwały przeznaczona jest dla właścicieli nieruchomości, 

na których zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu art. 6 c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach.  

§ 3. Ustala się następujące terminy i miejsce składania deklaracji, o której mowa w § 1 i § 2.Deklarację 

należy złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Szczytniki lub przesłać pocztą na adres wskazany 

w deklaracji. Pierwszą deklarację należy złożyć do dnia 31.03.2013 roku, natomiast każdą następną deklarację 

zmieniającą w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczytniki.  

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

Wielkopolskiego.  

  

 Przewodniczący Rady  

(-) Andrzej Kupaj 
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