Zał. Nr 14 do protokołu
z XXIII Sesji Rady Gminy Budzyń
z dnia 26.11.2012r.

U C H W A Ł A Nr XXIII/ 159 /2012
RADY GMINY BUDZYŃ
z dnia 26 listopada 2012 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

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, ze zmianami), art. 6n ust.1
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r.,
poz. 391) oraz art. 12 ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897 , ze zmianami),
Rada Gminy Budzyń
u c h w a l a, co następuje:
§ 1. Ustala się wzór deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały.
§ 2. Ustala się, że pierwszą deklarację właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w terminie
do 31 marca 2013 roku w Urzędzie Gminy Budzyń, a także w terminie 14 dni od zaistnienia
okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku uiszczania opłaty,
lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opłaty.
§ 3. Określa się wzór oświadczenia o zamieszkiwaniu w nieruchomości, której dotyczy deklaracja
stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Budzyń.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie
Od 1 stycznia 2012 r. obowiązuje znowelizowana ustawa z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391), zgodnie z którą gmina
ma 18 miesięcy na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
Najpóźniej do końca 2012 r. Rada Gminy Budzyń obowiązana jest podjąć szereg uchwał,
które staną się podstawą funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
na terenie Gminy.
Zgodnie z art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) w Gminie Budzyń, uwzględniając konieczność
zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
należy określić w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wzór deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości
(współwłaścicieli, użytkowników) wraz z objaśnieniami dotyczącymi sposobu jej wypełnienia
i pouczeniem, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego,
a jej nie złożenie spowoduje wystawienie decyzji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych
powstających na nieruchomości o podobnym charakterze. W uchwale należy także zawrzeć
informację o terminach i miejscu składania deklaracji.
W związku z tym, że rozstrzygnięcie w powyższej sprawie leży w kompetencji Rady Gminy,
podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

