
Uchwała Nr  XXVII/147/ 2012
Rady Gminy Kawęczynie
z dnia  20 grudnia 2012r.

W sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy 
Kawęczyn.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 
ze zm.) oraz art. 6n ust. 1 i 2 z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (Dz.U. z 2012 r., poz. 391)  Rada Gminy Kawęczyn uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których 
powstają odpady komunalne położonych na obszarze Gminy Kawęczyn stanowiący załącznik 
do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstały 
odpady komunalne zobowiązani są złożyć w Urzędzie Gminy Kawęczyn deklarację, o 
której mowa w §1 w terminie do dnia 28 lutego 2013r.  

2. Właściciele nieruchomości, które w dniu podjęcia niniejszej uchwały:

1) są niezamieszkałe,
2) nie powstają na nich odpady komunalne
zobowiązani są złożyć w Urzędzie Gminy Kawęczyn deklarację, o której mowa w §1  w 
terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub 
powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

3. W przypadku zmiany danych zawartych w złożonej deklaracji będących podstawą 
ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub 
określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej 
nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć w Urzędzie Gminy 
Kawęczyn nową deklarację w terminie 14 dni od nastąpienia zmiany.

4. Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o 
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikami 
Nr 1 i 2.

5. Określa się następujący wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w 
deklaracji, jeżeli różnią się od zbioru danych osobowych mieszkańców Gminy 
Kawęczyn zgodnie z załącznikiem Nr 3.



§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kawęczyn.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

      Przewodniczący 
Rady Gminy Kawęczyn

                                                                                                 Tadeusz Krupiński



 
Uzasadnienie

do Uchwały  Nr XXVII/147/ 2012
Rady Gminy Kawęczyn

z dnia  20 grudnia  2012 r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
                  komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze
                  Gminy Kawęczynie

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz.U. z 2012 r. , poz. 391)  wprowadzoną przepisami ustawy 
z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie  ustawy o utrzymaniu czystości  i porządku  w gminach 
oraz niektórych ustaw (Dz.U.z 2011 r. Nr 152, poz. 897 ze zm.), od dnia 1 stycznia 2012 r. 
zaczęły 
obowiązywać nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wypełniając dyspozycję art.6m,n,o,p w/w ustawy – Rada Gminy, w drodze uchwały 
zobowiązana jest, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia 
wysokości  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określić wzór deklaracji o 
wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, 
obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełniania oraz pouczenie, że deklaracja 
stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Uchwała zawiera także informację o 
terminach i miejscu składania deklaracji. Rada gminy w uchwale,  określa wykaz 
dokumentów potwierdzających dane  zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.


