Projekt
z dnia 3 sierpnia 2020 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XVIII.105.2020
RADY GMINY GÓRZYCA
z dnia 26 czerwca 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII.142.2013 Rady Gminy Górzyca z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości.
Na podstawie art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2019r., poz. 2010 ze zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r., poz. 713), Rada Gminy Górzyca
uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXVII.142.2013 Rady Gminy Górzyca z dnia 22 marca 2013 r. (Dz. Urzędowy Woj.
lubuskiego z 2013 r., poz. 925 ze zm.) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości wprowadza się następujące zmiany:
1) dotychczasowa Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli
nieruchomości zamieszkałych stanowiąca załącznik Nr 1 otrzymuje treść jak w załączniku Nr 1 do
niniejszej Uchwały.
2) dotychczasowa Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli
nieruchomości niezamieszkałych stanowiąca załącznik Nr 2 otrzymuje treść jak w załączniku Nr 2 do
niniejszej Uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Górzyca.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII.105.2020 Rady Gminy Górzyca z dnia 26.06. 2020 r.

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPLATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH
(POLA JASNE WYPEŁANIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOSCI, WYPEŁANIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI,
DRUKOWANMYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM)

PODSTAWA PRAWNA: ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.) zwana dalej ustawą.
SKŁADAJĄCY: formularz przeznaczony jest dla właścicieli w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy.
TERMIN SKŁADANIA:
Pierwsza deklaracja - 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub
powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
Zmiana danych - do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
A. MIEJSCE SKAŁDANIA DEKLARACJI: Urząd Gminy w Górzycy, ul. 1 Maja 1, 69-113 Górzyca
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
1.Przyczyna złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwe pole):
Pierwsza deklaracja
Zmiana danych

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
2. Składający:
osoba fizyczna

osoba prawna

jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
(np. wspólnota mieszkaniowa)

3. Imię i nazwisko/pełna nazwa

4. PESEL (dotyczy osoby fizycznej)

5. REGON (osoba prawna, przedsiębiorca)

6. NIP

7. Tytuł prawny do nieruchomości:
właściciel,

współwłaściciel,

użytkownik wieczysty,

współużytkownik wieczysty,

zarządca,

inny…………………………………………………..(np. użytkownik, najemca, dzierżawca)

C.1 ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
9. Kraj
10. Województwo
11. Powiat
12. Gmina

13. Ulica

14. Nr domu

16. Miejscowość

17. Kod pocztowy

18. Nr tel.

15. Nr lokalu

19. Adres e-mail
C.2 ADRES DO KORESPONDENCJI(wypełnić jeśli jest inny niż wpisany w części C.1)
20.Kraj
21.Województwo
22.Gmina

23.Miejscowość

24.Ulica

25.Nr domu

26.Nr lokalu
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C.3 ADRES NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
27. Typ nieruchomości (zaznaczyć właściwe pole)
Budynek jednorodzinny

Budynek wielorodzinny

28. Gmina

29. Ulica

30. Nr domu

31. Nr lokalu

32. Miejscowość

33. Kod pocztowy

34. Numer i obręb ewidencyjny
działki

D. INFORMACJE O SPOSOBIE POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI KOMUNALNYMI
Na terenie nieruchomości, wskazanej w części C.2 ninejszej deklaracji będzie prowadzona selektywna zbiórka
odpadów.
Deklaruję, że na terenie nieruchomości, wskazanej w części C.3 niniejszej deklaracji, zamieszkuje:
X
(ilość osób zamieszkujących
nieruchomość)

=
(jednostkowa stawka opłaty
od osoby)

(należna opłata miesięczna)

E. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA (DOTYCZY TYLKO BUDYNKU
JEDNORODZINNEGO)
Oświadczam, że posiadam kompostownik przydomowy i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady
komunalne3

(opłata z części D)

=
(zwolnienie )

(należna opłata miesięczna)

F. WYSOKOŚĆNALEŻNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Zobowiązuję się do wnoszenia, za każdy miesiąc, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z
nieruchomości wskazanej w części C.3 niniejszej deklaracji, w wysokości:
32. Imię

33. Nazwisko

34. Data składania deklaracji
----------------------------------------------(dzień-miesiąc-rok)

35. Czytelny podpis składającego deklarację:

G. POUCZENIE: Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1438 ze zm.).
H. OBJAŚNIENIA:
1.
2.

3.

4.

5.

Osoby zamieszkujące nieruchomość – należy podać ilość osób, które rzeczywiście zamieszkują na danej
nieruchomości, bez względu na ilość osób zameldowanych na danej nieruchomości.
Odpady gromadzone i oddawane selektywnie – selektywna zbiórka odpadów komunalnych z podziałem co najmniej na
frakcje:
a. - papier i tektura,
b. - tworzywa sztuczne, metale i odpady wielomateriałowe,
c. - szkło,
d. - odpady biodegradowalne.
W przypadku posiadania na nieruchomości kompostownika i kompostowania bioodpadów należy zaznaczyć „X” w
części E. W przypadku braku kompostownika lub nie kompostowania bioodpadów pole należy zostawić puste (dotyczy
budynku jednorodzinnego)
Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Górzyca deklarację o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego
mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca
następującego, po miesiącu w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w
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6.

7.

zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
Właściciel nieruchomości może złożyć korektę deklaracji służącą poprawieniu (skorygowaniu) danych zamieszczonych
w pierwotnej deklaracji, jako podanych niezgodnie ze stanem faktycznym, błędnych, omyłkowych itp. Właściciel
nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokości zobowiązania za okres wsteczny, z wyjątkiem
sytuacji dotyczącej śmierci mieszkańca. W przypadku śmierci mieszkańca złożenie nowej deklaracji jest możliwe w
terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.
W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych
wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy Górzyca określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów
komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze

I. KLAUZULA INFORMACYJNA
SZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZTWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH
PRZEZ GMINĘ GÓRZYCA
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016) informujemy:
-Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Górzycy jest Wójt Gminy Górzyca,
ul. 1 Maja 1,69-113 Górzyca.
-Jeśli mają Państwa pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych możecie Państwo skontaktować
się z Inspektorem Ochrony Danych: kontakt listowny na adres Administratora lub email: iod@itmediagroup.pl
-Administrator danych osobowych przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz
na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z 6 ust. 1 lit. a) i lit.c) RODO.
-Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu: wypełnienia obowiązków prawnych; wyłącznie w zakresie i celu
określonym w niniejszym wniosku.
-W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach o których mowa w pkt. 4 odbiorcami Państwa danych
osobowych mogą być: organy i podmioty uprawnione w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów obowiązującego
prawa; inne podmioty, które na podstawie podpisanych stosownych umów przetwarzają dane osobowe na zlecenie
Administratora.
-Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym
czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa.
-W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: prawo dostępu, w tym
prawo do uzyskania kopii; prawo do żądania poprawiania, sprostowania; prawo do żądania usunięcia danych osobowych w
przypadkach przewidzianych prawem; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do
przenoszenia danych; prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
-W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Państwu prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
-Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem złożenia i rozpatrzenia składanego wniosku. Wniosek bez
podanych danych osobowych nie zostanie rozpatrzony.
-Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane, nie będą przekazywane do
państwa trzeciego, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym

J.

ADNOTACJE ORGANU (wypełnia organ przyjmujący deklarację)
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Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVIII.105.2020 Rady Gminy Górzyca z dnia 26.06. 2020 r.

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPLATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH
(POLA JASNE WYPEŁANIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOSCI, WYPEŁANIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI,
DRUKOWANMYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM)

PODSTAWA PRAWNA: ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.
U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.) zwana dalej ustawą.
SKŁADAJĄCY: formularz przeznaczony jest dla właścicieli w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy.
TERMIN SKŁADANIA:
Pierwsza deklaracja - 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub
powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
Zmiana danych - do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
A. MIEJSCE SKAŁDANIA DEKLARACJI: Urząd Gminy w Górzycy, ul. 1 Maja 1, 69-113 Górzyca
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
1.Przyczyna złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwe pole):
Pierwsza deklaracja
Zmiana danych

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
2. Składający:
osoba fizyczna

osoba prawna

jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
(np. wspólnota mieszkaniowa)

3. Imię i nazwisko/pełna nazwa

4. PESEL (dotyczy osoby fizycznej)

5. REGON (osoba prawna, przedsiębiorca)

6. NIP

7. Tytuł prawny do nieruchomości:
właściciel,

współwłaściciel,

użytkownik wieczysty,

współużytkownik wieczysty,

zarządca,

inny…………………………………………………..(np. użytkownik, najemca, dzierżawca)

C.1 ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
9. Kraj
10. Województwo
11. Powiat
12. Gmina

13. Ulica

14. Nr domu

16. Miejscowość

17. Kod pocztowy

18. Nr tel.

15. Nr lokalu

19. Adres e-mail
C.2 ADRES DO KORESPONDENCJI(wypełnić jeśli jest inny niż wpisany w części C.1)
19. Kraj
20. Województwo
21. Miejscowość

22. Ulica

23. Kod pocztowy

24. Nr domu

25. Nr lokalu
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D. C.3 ADRES NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY
KOMUNALNE
26. Gmina
27. Ulica
28. Nr domu
29. Nr lokalu
30. Miejscowość

32. Numer i obręb ewidencyjny
działki

31. Kod pocztowy

E. INFORMACJE O SPOSOBIE POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI KOMUNALNYMI
33. Na terenie nieruchomości, wskazanej w części C.2 ninejszej deklaracji będzie prowadzona selektywna zbiórka
odpadów.
Prowadzę następujący rodzaj działalności (proszę dokładnie opisać prowadzoną działalność)

______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________, w ramach której średnio na dzień:
jest zatrudnionych pracowników

34.

w szkole uczy się uczniów/studentów

35.

w żłobku/przedszkolu przebywa dzieci

36.

lokal handlowy ma powierzchnię

37.

lokal gastronomiczny posiada miejsc konsumpcyjnych

38.

w hotelu/pensjonacie itp. znajduje się łóżek

39.

na cmentarzu znajduje się grobów

40.

m2

F. WYLICZENIE NALEŻNEJ OPŁATY MIESIĘCZNEJ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w niniejszej deklaracji odpady komunalne gromadzone
są w pojemnikach o pojemności:
II. Selektywna zbiórka odpadów
a. wielkość
b. ilość
pojemnika/
pojemników/
worka
worków
miesięcznie

I. Rodzaj odpadów

III. stawka
jednostkowa za
pojemnik/worek

IV. Wysokość
miesięcznej opłaty
(iloczyn kolumn II b
x III

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

Szkło

53.

54.

55.

56.

Plastik

57.

58.

59.

60.

Zmieszane
Bioodpady
Papier

61.

Suma

Należna opłata wynosi:
G. OPŁATA ZA NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ DOMEK LETNISKOWY LUB
INNĄ NIERUCHOMOŚĆ WYKORZYSTYWANĄ NA CELE REKREACYJNOWYPOCZYNKOWE
Oświadczam, że na nieruchomości wskazanej w niniejszej deklaracji znajduje się domek letniskowy lub
nieruchomość wykorzystywana jest na cele rekreacyjno-wypoczynkowe4
Należna opłata wynosi:
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I. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLRACJĘ
62. Imię
63. Nazwisko

64. Data składania deklaracji
----------------------------------------------(dzień-miesiąc-rok)

65. Czytelny podpis składającego deklarację:

J. POUCZENIE:
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1438 ze zm.).
1. OBJAŚNIENIA:
2.

3.

4.
5.

6.

Odpady gromadzone i oddawane selektywnie – selektywna zbiórka odpadów komunalnych z podziałem co najmniej na
frakcje:
- papier i tektura,
- tworzywa sztuczne, metale i odpady wielomateriałowe,
- szkło,
- odpady biodegradowalne.
Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Górzyca deklarację o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego
mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
W przypadku posiadania nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe należy zaznaczyć „X”.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego, po miesiącu w
którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za
miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych
wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy Górzyca określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów
komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

J. KLAUZULA INFORMACYJNA
SZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZTWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH
PRZEZ GMINĘ GÓRZYCA
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016) informujemy:
-Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Górzycy jest Wójt Gminy Górzyca,
ul. 1 Maja 1,69-113 Górzyca.
-Jeśli mają Państwa pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych możecie Państwo skontaktować
się z Inspektorem Ochrony Danych: kontakt listowny na adres Administratora lub email: iod@itmediagroup.pl
-Administrator danych osobowych przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz
na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z 6 ust. 1 lit. a) i lit.c) RODO.
-Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu: wypełnienia obowiązków prawnych; wyłącznie w zakresie i celu
określonym w niniejszym wniosku.
-W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach o których mowa w pkt. 4 odbiorcami Państwa danych
osobowych mogą być: organy i podmioty uprawnione w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów obowiązującego
prawa; inne podmioty, które na podstawie podpisanych stosownych umów przetwarzają dane osobowe na zlecenie
Administratora.
-Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym
czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa.
-W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: prawo dostępu, w tym
prawo do uzyskania kopii; prawo do żądania poprawiania, sprostowania; prawo do żądania usunięcia danych osobowych w
przypadkach przewidzianych prawem; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do
przenoszenia danych; prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
-W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Państwu prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
-Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem złożenia i rozpatrzenia składanego wniosku. Wniosek bez
podanych danych osobowych nie zostanie rozpatrzony.
-Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane, nie będą przekazywane do
państwa trzeciego, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym
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K. ADNOTACJE ORGANU (wypełnia organ przyjmujący deklarację)
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UZASADNIENIE
W związku z uchwałą Nr 98/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 04
maja 2020 r. stwierdzającej nieważność częściB, części G oraz części H załącznika nr 1 "Deklaracja o
Wysokości Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi dla Właścicieli Nieruchomości
Zamieszkałych" do uchwały Nr XV.87.2020 Rady Gminy Górzyca z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie
zmiany uchwały Nr XXVII.142.2013 Rady Gminy Górzyca z dnia 22 marca 2013r. w sprawie wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości oraz części B oraz części I załacznika nr 2 "Deklaracja o Wysokości Opłaty za
Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi dla Właścicieli Nieruchomości Niezamieszkałych" należało
zmienić błędy w obu załącznikach.
Mając powyższe na uwadze, przyjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
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