
 
 

UCHWAŁA ∗∗∗∗ NR XXII/209/2013 
RADY GMINY W KSI ĄŻU WIELKIM  

z dnia 31 stycznia 2013 r. 

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie   
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują 

mieszkańcy a powstają odpady komunalne  

Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2012r. poz.391) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jedn. Dz.U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy w Książu Wielkim uchwala, co następuje:  

§ 1.  

1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez 
właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne zgodnie 
z załącznikiem do niniejszej uchwały.  

2. Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi:  

1) w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne, w przypadku zaprzestania wytwarzania tych odpadów – dokument potwierdzający zawieszenie 
prowadzenia działalności gospodarczej, likwidację itp.  

2) w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne – plan sytuacyjny lub mapa w skali 1:500 z zaznaczeniem lokalizacji pojemników.  

3) inne dokumenty określone w przepisach szczególnych.  

§ 2. Deklarację, o której mowa w § 1 ust. 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie 
Gminy w Książu Wielkim w terminie:  

1) Do 31 marca 2013r. – dla pierwszej deklaracji  

2) 14 dni od dnia o którym mowa w art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008).  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Książ Wielki  

                                                      
∗ Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez 

Wojewodę Małopolskiego.  
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 18 lutego 2013 r.

Poz. 1501



§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego.  

Przewodniczący Rady Gminy 
Henryk Huma
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Załącznik  
do Uchwały Nr XXII/209/2013 
Rady Gminy w Książu Wielkim 
z dnia 31 stycznia 2013 r. 
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