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UCHWAŁA NR XXIX/259/12 

RADY MIEJSKIEJ W USTRZYKACH DOLNYCH 

z dnia 28 grudnia 2012 r. 

 w sprawie: okre�lenia wzoru deklaracji o wysoko�ci opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorz�dzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó��. zm.) oraz art. 

6n ust. 1  ustawy z dnia 13 wrze�nia 1996 r. o utrzymaniu czysto�ci i porz�dku w gminach 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 391) 

Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych uchwala co nast�puje: 

§1 

1. Okre�la si� wzór deklaracji o wysoko�ci opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, składanej przez wła�cicieli nieruchomo�ci poło�onych na obszarze Gminy 

Ustrzyki Dolne, stanowi�cy zał�cznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Ilekro� w uchwale jest mowa o wła�cicielu nieruchomo�ci, rozumie si� przez to tak�e 

współwła�cicieli, u�ytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby 

posiadaj�ce nieruchomo�ci w zarz�dzie lub u�ytkowaniu, a tak�e inne podmioty 

władaj�ce nieruchomo�ci�.  

§2 

1. Wła�ciciele nieruchomo�ci, na których zamieszkuj� mieszka�cy w dniu wej�cia w �ycie 

niniejszej uchwały, zobowi�zani s� zło�y� w Urz�dzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych, 

przy ul. Kopernika 1 deklaracj�, o której mowa w §1, w terminie do dnia 15 marca 2013 r. 

2. Wła�ciciele nieruchomo�ci, na których nie zamieszkuj� mieszka�cy, a na których w dniu 

wej�cia w �ycie niniejszej uchwały powstaj� odpady komunalne, zobowi�zani s� zło�y� w 

Urz�dzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych, przy ul. Kopernika 1 deklaracj�, o której 

mowa w §1, w terminie do dnia 15 marca 2013 r. 

3. Wła�ciciele nieruchomo�ci, na których w dniu wej�cia w �ycie niniejszej uchwały: 

a) nie zamieszkuj� mieszka�cy, 

b) nie powstaj� odpady komunalne 

- zobowi�zani s� zło�y� w Urz�dzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych, przy ul. Kopernika 

1 deklaracj�, o której mowa w §1, w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej 

nieruchomo�ci pierwszego mieszka�ca albo powstania na danej nieruchomo�ci odpadów 

komunalnych. 

4. W przypadku zmiany danych b�d�cych podstaw� ustalenia wysoko�ci nale�nej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi lub okre�lonej w deklaracji ilo�ci odpadów 

komunalnych powstaj�cych na danej nieruchomo�ci, wła�ciciel nieruchomo�ci jest 

obowi�zany zło�y� now� deklaracj� w terminie 14 dni od dnia nast�pienia zmiany. Opłat�

za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysoko�ci uiszcza si� za 

miesi�c, w którym nast�piła zmiana.          
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§3 

Wła�ciciel nieruchomo�ci obowi�zany jest do zło�enia wraz ze składan� deklaracj�

dokumentów potwierdzaj�cych inny adres aktualnego miejsca pobytu osoby zameldowanej na 

terenie nieruchomo�ci poło�onej na obszarze Gminy Ustrzyki Dolne. 

§4 

Wykonanie uchwały powierza si� Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych.    

§5 

Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urz�dowym 

Województwa Podkarpackiego. 


