
 

 

UCHWAŁA NR XXIV/202/12 

RADY GMINY W OSTROWIE 

z dnia 28 grudnia 2012 r. 

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Ostrów.  

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

(tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 n ustawy z dnia 13 września 1996 roku 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 roku poz. 391 z późn. zm.) w związku z art.10 

i art.12 ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz.897), Rada Gminy Ostrów uchwala, co następuje:  

§ 1. Ustala się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanymi 

przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych – stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały.  

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i powstają odpady komunalne 

zobowiązani są złożyć do Urzędu Gminy w Ostrowie pierwszą deklarację odpowiednio wg wzoru, o którym 

mowa w § 1 w terminie do 30 kwietnia 2013 roku.  

2. W przypadku zmiany danych zawartych w złożonej deklaracji będących podstawą ustalenia wysokości 

należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstających na danej nieruchomości, właściciel 

nieruchomości jest obowiązany złożyć do Urzędu Gminy Ostrów nową deklarację w terminie 14 dni od dnia 

wystąpienia zmiany.  

3. Za minimalny okres powodujący zobowiązanie do zmiany deklaracji zgodnie z ust. 2, przyjmuje się 

okres zamieszkiwania na nieruchomości powyżej 14 dni.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrów.  

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXIII/196/12 Rady Gminy Ostrów z dn. 12.12.2012r. w sprawie ustalenia 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości położonych na terenie Gminy Ostrów.  

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

Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.  

 

Przewodniczący Rady Gminy  

 

         Marian Pondo 

 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 6 lutego 2013 r.

Poz. 678



 

 
 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 2 – Poz. 678



 

 
 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 3 – Poz. 678



 

 
 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 4 – Poz. 678


		2013-02-06T14:27:46+0000
	Not specified
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




