
 

 

UCHWAŁA NR XVI/83/2016 

RADY GMINY CISNA 

z dnia 13 lipca 2016 r. 

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

oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

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

gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm. ) oraz art. 6m i 6n ustawy z dnia 13 września 1996r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r. poz. 250 z późn. zm.), 

Rada Gminy w Cisnej 

uchwala, co następuje: 

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

przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Cisna w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej 

uchwały. 

§ 2. 1. Deklaracje o której mowa jest w § 1, właściciel nieruchomości składa w Urzędzie Gminy w Cisnej, 

38-607 Cisna 49, drogą pocztową lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

2. Właściciele nieruchomości składają pierwszą deklarację w terminie 14 dni liczonych od dnia 

zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów 

komunalnych, a także w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości 

należnej opłaty. 

§ 3. 1. Określa się warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 

w szczególności: 

1) formularze w formacie elektronicznym: „XML” i są one zgodne ze schematami zgłoszonymi 

do repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych na Elektronicznej Platformie Usług Administracji 

Publicznej ePUAP, oraz układ informacji i powiązań między innymi zgodnie z przepisami o informatyzacji 

podmiotów realizujących zadania publiczne, 

2) sposób przesyłania: Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy na portalu „ePUAP” (Elektroniczna 

Platforma Usług Administracji Publicznej), 

2. Deklaracja przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona: 

1) bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu 

w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 

z późn.zm.), lub 

2) podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. 1114 

z późn.zm.). 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cisna. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 10 sierpnia 2016 r.

Poz. 2805



§ 5. Traci moc uchwała nr XXXIII Rady Gminy Cisna z dnia 13 września 2013r. w sprawie określenia 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (Dz. Urz. Woj. 

Podkarpackiego z  2013r. poz. 3666). 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 

  

Przewodniczący Rady Gminy Cisna 
 

Mirosław Nadolny 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/83/2016 

Rady Gminy Cisna 

z dnia 13 lipca 2016 r. 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2016 r. 

poz. 250 z późn.zm.), zwana dalej ustawą. 
Składający deklarację: Właściciel nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości porządku 

w gminach. 
Termin składania : w terminie 14 dni liczonych od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca 

lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, a także w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany danych 

będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty 
Organ właściwy do przyjęcia deklaracji: 
Wójt Gminy Cisna 
Miejsce składania: Urząd Gminy w Cisnej, 38 – 607 Cisna pok. nr 5 
Nr telefonu: 013 468 63 38 
A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
□ 1. pierwsza deklaracja                                     _ _ - _ _ _ _ (mm-rrrr) 
□ 2. zmiana danych                                             _ _ - _ _ _ _ (mm-rrrr) 
□ 3. korekta deklaracji                                         _ _ - _ _ _ _ (mm-rrrr) 
B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
Rodzaj właściciela nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
□ osoba fizyczna               □ osoba prawna             □ jedn. org. nieposiadająca osobowości prawnej 
C. DANE IDENTYFIKACYJNE właściciela 
C.1  Osoba fizyczna 
Nazwisko Imiona Nazwisko rodowe 
Data urodzenia PESEL 
Nr telefonu Adres e - mail 
C.2  Pozostałe podmioty 
Nazwisko/a imię/ona wspólników/Nazwa 

pełna 
 

 

Nazwa skrócona 
Nr KRS/NIP PKD 

Nr telefonu Adres e – mail 
Osoby upoważnione do reprezentowania1 
 

 
Sposób reprezentacji2 
 

 

 

 
D. LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY

3 
Kraj Województwo Powiat 
Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu 
Miejscowość Kod pocztowy Poczta 
E. ADRES DO KORESPODENCJI – jeżeli jest inny, niż adres nieruchomości w D 
Kraj Województwo Powiat 
Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu 
Miejscowość Kod pocztowy Poczta 
F. USTALENIE CZYNNIKÓW OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
SPOSÓB GROMADZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

4 
(zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

 

 
zmieszany                                           selektywny 
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INFORMACJA O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA NA POTRZEBY WŁASNE 
 
□    tak                                          □ nie                                 □ nie dotyczy 
 

 

 
………………………………………………… 

(podpis właściciela nieruchomości) 
F.1 DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKANYCH 
Stawka opłaty określona w uchwale Rady Gminy w 

Cisnej5 
……………………………………….   zł/osobę/miesiąc 

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość 

wskazana w części D 
 
Liczba osób zameldowanych w nieruchomości 

wskazanej w części D 

…………………………………………… 
 
…………………………………………… 

POWÓD RÓŻNICY POMIĘDZY LICZBĄ OSÓB ZAMIESZKUJĄCYH DANĄ NIERUCHOMOŚĆ, A LICZBĄ OSÓB 

ZAMELDOWANYCH (wskazać np. 1 studiuje i przebywa w Krakowie, 1 osoba przebywa za granicą) 
 

 

 
POWYŻSZĄ RÓZNICĘ POTWIERDZAM DOKUMENTAMI: 
1) Zaświadczenie wydane przez szkołę (uczelnię); 
2) Zaświadczenie wydane przez zakład pracy; 
3) Zaświadczenie wydane przez jednostkę wojskową; 
4) Poświadczenie zameldowania na pobyt czasowy. 
5) Oświadczenie lub kserokopia dokumentu (np. legitymacji studenckiej lub szkolnej) 
Miesięczna kwota opłaty (kwotę należy pomnożyć 

przez liczbę osób zamieszkałych) 
……………………………………………   zł/miesiąc 

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJACEGO DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 

SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 

 

 

……………………………………                                                                                         

…………………………………. 

(miejscowość, data)                                                                                                                           (czytelny 

podpis) 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania przelewem na 

rachunek bankowy nr  74 1020 2980 0000 2802 0003 0247 lub gotówką w kasie Urzędu Gminy w 

Cisnej. 
OBJAŚNIENIE 

1. Należy wpisać imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu oraz nr dowodu osobistego osoby upoważnionej oraz podstawę 

umocowania tj. pełnomocnictwo, umowa spółki, wypis z KRS itp. Do deklaracji należy załączyć dokument potwierdzający 

pełnomocnictwo. W przypadku pełnomocnictwa ogólnego lub szczególnego pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i 

złożone z niniejszą deklaracją w oryginale lub w formie uwierzytelnionego odpisu z umieszczoną opłatą skarbową; 
2. Należy wpisać czy pełnomocnicy mogą działać samodzielnie, czy też posiadają pełnomocnictwo łączne; 
3. Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację; 
4. Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązania się z obowiązku selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych zostanie naliczona opłata za odprowadzanie odpadów zmieszanych wraz z zaległymi odsetkami; 
5. Stawka opłaty za odpady zmieszane wynosi .12,00zł/na osobę 
Niższa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w 

sposób selektywny wynosi 7,00 zł/ na osobę 
6. Stawka opłaty za 1 m3 pojemności pojemnika selektywnej zbiórki odpadów wynosi  56 zł; 
Stawka opłaty za 1m3 pojemności pojemnika  za odpady zmieszane wynosi 96,00 zł. 
a)pojemnik o pojemności   120 l – w wysokości 12,00 zł, 
b)  pojemnik o pojemności   240 l – w wysokości 24,00 zł, 
c)   pojemnik o pojemności 1100 l – w wysokości 110,00 zł, 
d)   pojemnik o pojemności 7000 l – w wysokości 892,00 zł, 
W zamian za opłatę,  odbierane będą następujące ilości odpadów rocznie na 1 mieszkańca zadeklarowanego : 
1. w ramach stawki za odpady zmieszane: 
- 120 l odpadów niebezpiecznych; 
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- 1440 l odpadów zmieszanych. 
Ilość worków na rok na 1 osobę: 
-odpady niebezpieczne -2 szt. po 60l, 
-odpady zmieszane - 12 szt. po 120l 
2. w ramach stawki za zbiórkę selektywną: 
- 900 l odpadów selektywnie zebranych; 
- 120 l odpadów niebezpiecznych. 
- 240 l odpadów biodegradowalnych i zielonych, 
- 240 l odpadów innych niż określonych powyżej, 
Ilość worków na rok na 1 osobę: 
-plastik i metale opakowaniowe -  4 szt. po 120l, 
-szkło białe i kolorowe -    2 szt. po 120l, 
-papier tektura i opakowania wielomateriałowe –   1 szt. 120l, 
-odpady niebezpieczne – 2 szt. po 60l, 
-odpady ulegające biodegradacji – 2szt. Po 120l 
-odpadów innych niż określonych powyżej – 2szt. Po 120l 
Oznakowane worki na odpady będą wydawane zgodnie z zadeklarowaną ilością odpadów komunalnych na okres jednego roku. 
Po przekroczeniu zadeklarowanej ilości należy zaopatrzyć się w oznakowane worki w Urzędzie Gminy za dodatkową opłatą według 

obowiązującej stawki jako usługa dodatkowa. 
H. ADNOTACJE ORGANU 
 

 

 

 
INFORMACJA O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA NA POTRZEBY WŁASNE 

□    tak                                          □ nie                                 □ nie dotyczy 

POUCZENIE 

1. W przypadku niewpłacenia w określonych terminach kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi określonej niniejszą deklaracją lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, deklaracja stanowi 

podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego  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 2016 r. poz.599 z późn.zm.) 

2. W razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo 

uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, właściwy organ Wójt Gminy Cisna 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. 

  

Przewodniczący Rady Gminy Cisna 

 

Mirosław Nadolny 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/83/2016 

Rady Gminy Cisna 

z dnia 13 lipca 2016 r. 

DEKLARACJA 

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

-nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2016 r. 

poz. 250 z późn.zm.), zwana dalej ustawą. 
Składający deklarację: Właściciel nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości porządku 

w gminach. 
Termin składania : w terminie 14 dni liczonych od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca 

lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, a także w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany danych 

będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty 
Organ właściwy do przyjęcia deklaracji: 
Wójt Gminy Cisna 
Miejsce składania: Urząd Gminy w Cisnej, 38 – 607 Cisna  pok. nr 5 
Nr telefonu: 013 468 63 38 
A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
□ 1. pierwsza deklaracja                                     _ _ - _ _ _ _ (mm-rrrr) 
□ 2. zmiana danych                                             _ _ - _ _ _ _ (mm-rrrr) 
□ 3. korekta deklaracji                                         _ _ - _ _ _ _ (mm-rrrr) 
B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
Rodzaj właściciela nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
□ osoba fizyczna               □ osoba prawna             □ jedn. org. nieposiadająca osobowości prawnej 
C. DANE IDENTYFIKACYJNE właściciela/ zarządcy nieruchomości 
C.1  Osoba fizyczna 
Nazwisko Imiona Nazwisko rodowe 
Data urodzenia PESEL 
Nr telefonu Adres e - mail 
C.2  Pozostałe podmioty 
Nazwisko/a imię/ona wspólników/Nazwa 

pełna 
 

 

Nazwa skrócona 
Nr KRS/NIP PKD 

Nr telefonu Adres e – mail 
Osoby upoważnione do reprezentowania1 
 

 
Sposób reprezentacji2 
 

 

 

 
D. LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY

3 
Kraj Województwo Powiat 
Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu 
Miejscowość Kod pocztowy Poczta 
E. ADRES DO KORESPODENCJI – jeżeli jest inny, niż adres nieruchomości w D 
Kraj Województwo Powiat 
Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu 
Miejscowość Kod pocztowy Poczta 
F. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPŁATY: 

 

Oświadczam, że odpady z nieruchomości będą zbierane w sposób zmieszany 
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Oświadczam, że prowadzona jest podstawowa działalność (wg PKD): 

 

 

 

 
Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

 
ilość dzieci, uczniów pracowników korzystających z placówki.:...... ……..          nie dotyczy 
 

 

 

 

 

 

 
ilość osób zatrudnionych w zakładzie pracy: ...............................................          nie dotyczy  
 

 

 
wielkość powierzchni użytkowych: ............................................................           nie dotyczy 
 

 

 
obiekty kulturalne i biblioteki wielkość powierzchni:.................................           nie dotyczy 
 

 

 
ilość miejsc konsumpcyjnych:......................................................................           nie dotyczy  
 

 

 
wielkość powierzchni użytkowej:.................................................................           nie dotyczy 
 

 

 
ilość miejsc noclegowych:(x 4 miesiące):.....................................................          nie dotyczy 
 

 

 
cmentarze o powierzchni: ............................. ...............................................          nie dotyczy  

  
F.1 OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI: 
Stawka opłaty za pojemnik określona w uchwale 

Rady Gminy w Cisnej5 
 

…………………………………………  zł 
Liczba pojemników z odpadami komunalnymi …………………………………………. 
Miesięczna kwota opłaty (kwotę należy pomnożyć 

przez liczbę pojemników) 
…………………………………………. zł/miesiąc 

 
G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJACEGO DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 

SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 

……………………………………                                                                                 …………………………………. 

 

(miejscowość, data)                                                                                                                       (czytelny podpis) 
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Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania przelewem 

na rachunek bankowy nr  74 1020 2980 0000 2802 0003 0247 lub gotówką w kasie Urzędu 

Gminy w Cisnej. 
OBJAŚNIENIE 

 
1. Należy wpisać imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu oraz nr dowodu osobistego osoby upoważnionej oraz podstawę 

umocowania tj. pełnomocnictwo, umowa spółki, wypis z KRS itp. Do deklaracji należy załączyć dokument potwierdzający 

pełnomocnictwo. W przypadku pełnomocnictwa ogólnego lub szczególnego pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie 

i złożone z niniejszą deklaracją w oryginale lub w formie uwierzytelnionego odpisu z umieszczoną opłatą skarbową; 
2. Należy wpisać czy pełnomocnicy mogą działać samodzielnie, czy też posiadają pełnomocnictwo łączne; 
3. Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację; 
4. Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązania się z obowiązku selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych zostanie naliczona opłata za odprowadzanie odpadów zmieszanych wraz z zaległymi odsetkami; 
5. Stawka opłaty  za : 
a) pojemnik o pojemności   120 l – w wysokości 12,00 zł, 
b) pojemnik o pojemności   240 l – w wysokości 24,00 zł, 
c)  pojemnik o pojemności 1100 l – w wysokości 110,00 zł, 
d)  pojemnik o pojemności 7000 l – w wysokości 892,00 zł, 
 
Wyposażenie w pojemniki (ilości miesięcznie): 
1)dla szkół – 3 l na każdego ucznia i pracownika; 
-nie więcej niż  40 osób – w rozmiarze 120l, 
-nie mniej niż 41 osób i nie więcej niż 80 osób - w rozmiarze 240l, 
-nie mniej niż 81 osób i nie więcej niż  367 osób - w rozmiarze 1100l, 
- 2 333osób – w rozmiarze 7000l 
2)dla żłobków i przedszkoli – 3 l na każde dziecko i pracownika; 
-nie więcej niż  40 osób – w rozmiarze 120l, 
-nie mniej niż 41 osób i nie więcej niż 80 osób - w rozmiarze 120l, 
-nie mniej niż 81 osób i nie więcej niż  367 osób - w rozmiarze 1100l, 
- 2 333osób – w rozmiarze 7000l 
3)dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych  pojemnik 

o pojemności 120 l na każdych 10 pracowników, 
4)dla lokali handlowych – 50 l na każde 10 m2 pow. całkowitej, jednak  co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na lokal; 
- na 48m2 – w rozmiarze 120l, 
- na 96m2 – w rozmiarze 240l, 
- na 440m2 – w rozmiarze 1100l, 
- na 2800m2 – w rozmiarze 7000l, 
5)dla punktów handlowych poza lokalem – 60 l na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik 

o pojemności 120 l na każdy punkt; 
6)w obiektach kulturalnych i bibliotekach - 50 l na każde 10 m2 pow. całkowitej, jednak  nie mniej niż jeden pojemnik 

o pojemności 120 l na lokal; 
- na 48m2 – w rozmiarze 120l, 
- na 96m2 – w rozmiarze 240l, 
- na 440m2 – w rozmiarze 1100l, 
7)- na 2800m2 – w rozmiarze 7000l, 
8)dla lokali gastronomicznych – 10 l na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na 

zewnątrz lokalu; 
na 12 miejsc - w rozmiarze 120l, 
na 24 miejsca - w rozmiarze 240l, 
na 110 miejsc – w rozmarz 1100l 
na 700 miejsc  - w rozmiarze 7000l 
9)dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji – co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l; 
10)dla hoteli, pensjonatów , agroturystyk i innych obiektów posiadających miejsca noclegowe,itp. – 30 l na osobę; 
na 4 osoby - w rozmiarze 120l, 
na 8 osób -   w rozmiarze 240l, 
na 37 osób – w rozmiarze 1100l 
na 233 osób  - w rozmiarze 7000l 
11)w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, 

poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika 120 l na odpady; 
12)dla parkingów – 120 l; 
13)cmentarze w zależności od powierzchni cmentarza przy przyjętej normie gromadzenia odpadów  5 l na  10 m2 powierzchni 

miesięcznie – pojemnik w rozmiarze 1100l,7000l 
H. ADNOTACJE ORGANU 
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POUCZENIE 

1. W przypadku niewpłacenia w określonych terminach kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi określonej niniejszą deklaracją lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, deklaracja stanowi 

podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego  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 2016 r. poz.599 z późn.zm.) 

2. W razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo 

uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, właściwy organ Wójt Gminy Cisna 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. 

  

Przewodniczący Rady Gminy 
 

Mirosław Nadolny 
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