Uchwała Nr XXII/108/2012
Rady Gminy w Mirowie
z dnia 7 grudnia 2012 roku
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 6n ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) Rada
Gminy w Mirowie- uchwala się co następuje:
§1
Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Mirów, zgodnie z załącznikiem do
niniejszej uchwały.
§2
1.
Właściciele nieruchomości zamieszkałych w dniu podjęcia niniejszej uchwały, zobowiązani są
złożyć do Wójta Gminy Mirów deklarację, o której mowa w § 1 w terminie do dnia 30 kwietnia
2013 r.
2.
Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których w dniu podjęcia niniejszej uchwały
powstają odpady komunalne zobowiązani są złożyć do wójta Gminy Mirów deklarację¸ o której
mowa w § 1 w terminie do dnia 30 kwietnia 2013 r.
3.
Właściciele nieruchomości, na których w dniu podjęcia niniejszej uchwały:
a)
nie zamieszkują mieszkańcy,
b) nie powstają odpady komunalne,
zobowiązani są złożyć do Wójta Gminy Mirów deklarację o której mowa w § 1 w terminie 14 dni od
dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej
nieruchomości odpadów komunalnych.
4. W przypadku zmiany danych zawartych w złożonej deklaracji będących powstają do ustalenia
wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji
ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest
obowiązany złożyć do Wójta Gminy Mirów nową deklarację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia
zmiany.
§3
Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami:
- kopie złożonej deklaracji w innym miejscu zamieszkania o osobach zamieszkałych poza terenem gminy
Mirów.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 5.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz
poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w sołectwach oraz w siedzibie Urzędu Gminy.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

