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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE 

z dnia .................... 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888), Rada Miejska w Gogolinie uchwala, co następuje: 

§ 1. W  uchwale Nr XVIII/167/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie 
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. 
Opolskiego z 2019 roku poz. 3729) zmienia się załącznik, który otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do 
niniejszej uchwały.    

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gogolina. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 listopada 2021 r. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Gogolinie 

 
 

Piotr Czok 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Gogolinie 

z dnia....................2021 r. 
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UZASADNIENIE 

Zgodnie z zapisami art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888) Rada Gminy, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego 
obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ułatwienia składania 
deklaracji, określa, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wzór deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. 
Przedłożony projekt uchwały przewiduje wprowadzenie nowego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zmiana ta ma związek z przewidywaną od 1 listopada 2021 r. 
zmianą wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczanych przez właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. 
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