
 

 

UCHWAŁA NR XXIII/162/13 

RADY GMINY KRZESZÓW 

z dnia 14 marca 2013 r. 

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 6n ustawy 

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. 

poz. 391 z późn. zm./  

Rada Gminy uchwala co następuje: 

1 §. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej 

przez właścicieli nieruchomości, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały  

2 §. Deklaracja przeznaczona jest dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy  

3 §. Właściciele zamieszkałych nieruchomości położonych na terenie Gminy Krzeszów, zobowiązani są 

do złożenia w Urzędzie Gminy Krzeszów wypełnionej deklaracji w terminach:  

1) pierwszą w terminie do 31 maja 2013 roku  

2) w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca  

3) kolejną w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości 

należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

4 §.1. Deklaracje, o których mowa w 3 mogą być przesyłane za pomocą elektronicznej Platformy Usług 

Administracji Publicznej ePUAP jako załącznik do pisma ogólnego w formatach: pdf, doc, docx, odt. Pismo 

musi być podpisane profilem zaufanym lub kwalifikowanym certyfikatem.  

2. Wzór deklaracji do pobrania ze strony internetowej Urzędu Gminy Krzeszów: www.krzeszow.pl  

5 §. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego 

 

Przewodniczący Rady 

 

 Mariusz Olszówka 
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