
 

 

UCHWAŁA NR XXXIII.257.2017 

RADY GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ 

z dnia 27 lipca 2017 r. 

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

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

gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1289) Rada Gminy Horyniec-Zdrój 

uchwala, co następuje: 

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

przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowiący załącznik do niniejszej 

uchwały. 

§ 2. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1, 

należy złożyć: 

1) W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na 

danej nieruchomości odpadów komunalnych. 

2) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 

14 dni od dnia nastąpienia zmiany. 

§ 3. Deklarację, o której mowa w § 1 właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć: 

1) w Urzędzie Gminy Horyniec-Zdrój, Al. Przyjaźni 5, 37-620 Horyniec-Zdrój w formie papierowej osobiście 

lub; 

2) za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Wójt Gminy Horyniec-Zdrój, Al. Przyjaźni 5, 37-620 

Horyniec-Zdrój lub; 

3) przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej w postaci pliku PDF, DOC, DOCX, RTF, ODT lub 

obrazu deklaracji na adres: ug@horyniec-zdroj.pl. W obu przypadkach załącznik musi być podpisany 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub 

4) przesłać za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP podpisaną 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub 

profilem zaufanym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 570 z póź. zm.). 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Horyniec-Zdrój. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXII.248.2017 Rady Gminy Horyniec-Zdrój z dnia 28 czerwca 2017 r. 

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

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 3 sierpnia 2017 r.

Poz. 2750



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

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Horyniec-Zdrój 

 

mgr Grzegorz Woźny 
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