
UCHWAŁA NR XLVIII/275/2014
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.
Z DNIA 28 SIERPNIA 2014 ROKU

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  ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn.
zm.) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.), Rada Miejska
Borku Wlkp. uchwala, co następuje:

§  1.  1.  Określa  się  wzór  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie
odpadami  komunalnymi  dla  właścicieli  nieruchomości  zamieszkałych,
stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi  dla  właścicieli  nieruchomości  niezamieszkałych,  na  których
powstają odpady komunalne, stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały.
3.  Określa  się  warunki  i  tryb  składania  deklaracji  za  pomocą  środków
komunikacji  elektronicznej,  w  brzmieniu  określonym w załączniku  Nr  3  do
uchwały.

§ 2. Deklaracje, o których mowa w § 1, ust. 1 i 2  właściciel nieruchomości
obowiązany  jest  złożyć  Burmistrzowi  Borku  Wlkp.,  ul.  Rynek  1,  63-810
Borek Wlkp. w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości
pierwszego  mieszkańca  lub  powstania  na  danej  nieruchomości  odpadów
komunalnych.  W przypadku  zmiany  danych  będących  podstawą  ustalenia
wysokości  należnej  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi,
właściciel  nieruchomości  jest  obowiązany  do  złożenia  nowej  deklaracji
w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXVI/148/2012 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia
6  grudnia  2012  r.  w sprawie  wzoru  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za
gospodarowanie  odpadami  składanej  przez  właściciela  nieruchomości
(Dz. Urz. Województwa  Wielkopolskiego  z  2012  r.  poz.  521  i  z  2013  r.
poz. 1861. 

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2014 roku i  podlega
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 


