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UCHWAŁA NR XXVIII/258/2013
RADY GMINY POKÓJ

z dnia 27 grudnia 2013 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 

Na podstawie art. 6n ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz.1399) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Rada Gminy Pokój uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości: 

1) na których zamieszkują mieszkańcy, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1; 

2) na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, w brzmieniu określonym 
w załączniku nr 2. 

2. Deklaracje, o których mowa w ust. 1 składa się w siedzibie Urzędu Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 
8, 46-034 Pokój. 

§ 2. Deklarację, o której mowa w § 1 właściciele nieruchomości są zobowiązani złożyć w terminie do 
dnia 31 stycznia 2014 r. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pokój. 

§ 4. Traci moc uchwała nr XXI/209/2013 Rady Gminy Pokój z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie 
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2013 r. poz. 1192). 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi 
w życie 1 stycznia 2014 r. 

 

Przewodniczący Rady 
Gminy 

Jacek Gosławski
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/258/2013

Rady Gminy Pokój

z dnia 27 grudnia 2013 r.

Zalacznik1.pdf

zał. nr 1 do uchwały nr XXVIII.258.2013 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/258/2013

Rady Gminy Pokój

z dnia 27 grudnia 2013 r.

Zalacznik2.pdf

zał. nr 2 do uchwały nr XXVIII.258.2013 
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