
UCHWAŁA NR XVIII152/2012 

RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH 

z dnia 26 listopada 2012 r. 

 

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminu i miejsca składania 

deklaracji. 

 

Na podstawie art. 6n , ust. 1 w związku z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996  

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

z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 

r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142. poz. 1591 z późn. zm.) 

Rada Miejska w Pyzdrach uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się wzór deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, stanowiący 

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Właściciele nieruchomości, najemcy oraz inne podmioty mają obowiązek złożyć do 

Burmistrza Pyzdr deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

na formularzu wg określonego wzoru w terminie do 30 styczeń 2013 roku, w latach 

następnych do 15 stycznia a także w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających 

wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku uiszczenia opłaty lub zaistnienia zdarzeń 

mających wpływ na wysokość opłaty 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyzdr. 

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

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 

roku. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Elżbieta Kłossowska 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

Zgodnie z art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) Rada Miejska uwzględniając konieczność 

zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi ma obowiązek określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. Wzór 

deklaracji zawiera 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. Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie 

w/w uchwały jest uzasadnione. 

 

 

 

 

 

Burmistrz Pyzdr 

/-/Krzysztof Strużyński  


