UCHWAŁA NR IV/37/2013
RADY GMINY HAŻLACH
z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie zmiany uchwały nr IX/79/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r.
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), art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz.U. z 2012 r., poz. 391), po przeprowadzeniu konsultacji, Rada Gminy Hażlach
postanawia
§ 1.
Zmienić uchwałę nr IX/79/2012 z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości w ten sposób, że
w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiącej załącznik do uchwały:
1. W części B p/n Dane składającego deklarację, w rubryce „Numer telefonu i adres e-mail” dopisać słowa;
„dane nieobowiązkowe”
2. W części C p/n Adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne:
a) w rubryce „Numer/y działki” dopisać słowa: „wypełnić tylko w przypadku braku numeru nieruchomości”,
b) w rubryce zawierającej oświadczenie wykreślić słowa „części C”,
c) wykreślić rubrykę Imiona i nazwiska osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części C.
3. W części G p/n Oświadczenie i podpis składającego/reprezentującego składającego deklarację w miejsce
dotychczasowej treści wpisać treść następującą: Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego
skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.
4. W części Objaśnienia w punkcie 5 w miejsce dotychczasowej treści wpisać treść następującą: Opłatę należy
uiszczać kwartalnie tj. za styczeń, luty, marzec do 15 kwietnia, za kwiecień, maj, czerwiec do 15 lipca, za lipiec,
sierpień, wrzesień do 15 października, za październik, listopad, grudzień do 15 stycznia.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Hażlach.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
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