
 

 

UCHWAŁA NR X/86/2019 

RADY GMINY NOZDRZEC 

z dnia 26 czerwca 2019 r. 

w sprawie zmian w Uchwale Nr VIII/66/2019 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie 

określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z klauzulą 

informacyjną składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, 

położonych na terenie Gminy Nozdrzec oraz warunków i trybu jej składania  

za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15 w związku z art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz 

art. 42 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z dnia 15 marca 

2019 r.) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1454 z dnia 30 lipca 2018 r. z późn. zm.) 

Rada Gminy Nozdrzec 

uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr VIII/66/2019 Rady Gminy w Nozdrzcu  z dnia 10 maja 2019r.w sprawie określenia 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z klauzulą informacyjną 

składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy 

Nozdrzec oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wprowadza się 

następujące zmiany : 

1. Zmienia się wzór deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z klauzulą 

informacyjną, składanej przez właścicieli zamieszkałych nieruchomości, położonej na terenie Gminy Nozdrzec, 

w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały ( dot. D.1. poz. 8 i 9) 

2. § 2 pkt.1 ust.3 otrzymuje następujące brzmienie: Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy 

z dnia 5 września 2016r. o usługach  zaufania oraz identyfikacji elektronicznej ( tj. Dz.U. 2019r. poz.162) lub 

podpisem zaufanym w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne ( tj. Dz.U. 2019r. poz.700). 

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Nozdrzec. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi 

w życie po 14 dniach od ogłoszenia.  

 Przewodniczący Rady Gminy 

w Nozdrzcu 

 

Adrian Skubisz 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 18 lipca 2019 r.

Poz. 3740
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