
 

 

UCHWAŁA NR VIII/58/2019 

RADY GMINY MIETKÓW 

z dnia 29 lipca 2019 r. 

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

składanej przez właścicieli nieruchomości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 6m i 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach.(Dz. U. z 2019 r. poz. 730 ze zm.), Rada Gminy Mietków uchwała, co następuje: 

§ 1. Ustala się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie 

Gminy Mietków, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należy składać 

w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej 

nieruchomości odpadów komunalnych. 

2. Deklarację zmieniającą należy składać w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych 

będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, zawartych 

w złożonej uprzednio deklaracji. 

§ 3. Deklaracje można składać : 

1) osobiście w Urzędzie Gminy Mietków ul. Kolejowa 35, 

2) za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Mietków, ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków; 

3) drogą elektroniczną, przesyłając deklarację w postaci pliku PDF lub pliku Graficznego na adres 

urzad@mietkow.pl – plik deklaracji musi być podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego; 

4) za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP- plik deklaracji musi być 

podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy certyfikatu 

kwalifikowanego lub profilem zaufanym. 

§ 4. Traci moc uchwała nr IV/23/2015 Rady Gminy Mietków z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie określenia 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mietków 

(Dz. Urz. Woj. Doln. z 2015 r. poz. 889). 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mietków. 
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodnicząca Rady Gminy: 

H. Artymowicz
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