
 

 

UCHWAŁA NR 34/2013 

ZGROMADZENIA MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU GOSPODARKI ODPADAMI 

KOMUNALNYMI "ODRA-NYSA-BÓBR" 

z dnia 13 maja 2013r. 

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, art. 41 ust. 1 i art. 69 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 

o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 3 ust. 2a, art. 6n 

ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2012r., poz. 391 z późn. zm.), oraz § 8 ust. 2 pkt 19 Statutu Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami 

Komunalnymi „ODRA-NYSA-BÓBR”, Zgromadzenie Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami 

Komunalnymi „ODRA-NYSA-BÓBR” uchwala, co następuje:  

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

objętym obszarem działania Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „ ODRA-NYSA-

BÓBR” składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i właścicieli nieruchomości, na których 

nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Ustala się pierwszy termin składania deklaracji w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego 

mieszkańca lub 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.  

2.W przypadku zmiany danych stanowiących podstawę do ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest zobowiązany do złożenia nowej deklaracji w terminie  

14 dni od zaistnienia zmiany. 

2. W przypadku zmiany danych stanowiących podstawę do ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest zobowiązany do złożenia nowej deklaracji w terminie  

14 dni od zaistnienia zmiany. 

§ 3. Tracą moc uchwały: Nr 22/2013 z dnia 31 stycznia 2013r., Nr 29/2013 z dnia 1 marca 2013r., uchwała 

Nr 30/2013 z dnia 15 marca 2013r. Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami 

Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr” w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na terenie objętym obszarem działania Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami 

Komunalnymi „ ODRA-NYSA-BÓBR” składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i właścicieli 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.  

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

Lubuskiego.  

Przewodniczący Zgromadzenia 

Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" 

Marek Cebula 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 20 maja 2013 r.

Poz. 1358



Załącznik 

 do uchwały Nr 34/2013 

Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" 

dnia 13 maja 2013r.  
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