
 

 

UCHWAŁA NR XXXVI/312/2021 

RADY MIEJSKIEJ GMINY SKOKI 

z dnia 9 grudnia 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie  określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości  oraz warunków i trybu składania 

deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 

roku, poz. 1372 ze zm.) oraz art. 6m ust. 1 i 2 o oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 888 ze zm.) Rada Miejska Gminy 

Skoki uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XVII/147/2020 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 23 kwietnia 2020 roku w sprawie 

określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właścicieli nieruchomości  oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:   

„§ 1. pkt 2) na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, w brzmieniu 

określonym załącznikiem nr 2”,; 

2) w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:   

„§ 1. pkt 3) na której znajduje się domek letniskowy albo innej nieruchomości wykorzystywanej na  cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe, w brzmieniu określonym załącznikiem nr 3.”. 

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi 

w życie 1 marca 2022 roku. 

   

   

Przewodniczący Rady 

Miejskiej Gminy Skoki 

(-) Zbigniew Kujawa 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 16 grudnia 2021 r.

Poz. 9951



 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 2 – Poz. 9951



 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 3 – Poz. 9951



 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 4 – Poz. 9951



 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 5 – Poz. 9951



 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 6 – Poz. 9951



 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 7 – Poz. 9951
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