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UCHWAŁA NR XXXVI/232/12
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE

z dnia 20 listopada 2012 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu 
i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej 

Głogów. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 2001 Nr 
142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz.U.2012 poz. 391 t.j.) oraz uchwala się co następuje: 

§ 1. Ustala się wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składane 
przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Głogów 
stanowiących załączniki do niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Deklarację, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały zobowiązani są złożyć właściciele 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. 

2. Deklarację, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały zobowiązani są złożyć właściciele 
nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości zamieszkałe, a w części nieruchomości niezamieszkałe oraz 
właściciele nieruchomości niezamieszkałych. 

§ 3. Właściciele wszystkich nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Głogów zobowiązani są do 
złożenia w Urzędzie Miejskim w Głogowie pierwszej wypełnionej deklaracji do dnia 30 kwietnia 2013 roku. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Andrzej Koliński
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Uzasadnienie

Uchwała, której podstawą jest art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. Poz. 391 z późn. zm.), ma na celu uwzględnienie konieczności 
zapewnienia prawidłowego obliczania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Gwarantem prawidłowości naliczania opłaty jest deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, która ma być składana przez właścicieli nieruchomości. Deklaracja obejmuje objaśnienia dotyczące 
sposobu jej wypełniania oraz pouczenie, iż stanowi ona podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. 
Niniejsza uchwała zawiera również informację o terminach i miejscu składania deklaracji oraz o dokumentach 
potwierdzających dane zawarte w przedkładanym dokumencie. 
Podjęcie niniejszej uchwały ma ogromne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania nowego systemu 
gospodarki odpadami, gdyż złożona przez właściciela nieruchomości deklaracja w przypadku nie wnoszenia opłat 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi podstawę wszczęcia postępowania egzekucyjnego. 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/232/12

Rady Miejskiej w Głogowie

z dnia 20 listopada 2012 r.
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Deklaracja z zamieszkałych 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/232/12

Rady Miejskiej w Głogowie

z dnia 20 listopada 2012 r.
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Deklaracja niezamieszkałe 
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