
 

 

UCHWAŁA NR IX/230/2019 

RADY GMINY JAROSŁAW 

z dnia 9 grudnia 2019 r. 

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie  

odpadami komunalnymi i trybu składania deklaracji. 

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

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2019, poz. 506) oraz art.6n, 6m ust.1a i ust. 1 b ustawy z dnia 13 września 

1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz.U. z 2018r. poz.1454 ze zm./ Rada Gminy Jarosław 

uchwala co następuje: 

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

składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Jarosław stanowiącej załącznik nr 1 do 

niniejszej uchwały. 

§ 2. Określa się, że dokumentem potwierdzającym dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi stwierdzającym stałą  nieobecność mieszkańca na terenie 

nieruchomości jest oświadczenie właściciela nieruchomości składającego deklarację, którego wzór stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. 1. Ustala się następujące terminy i miejsce składania deklaracji, o której mowa w ust.1 

1) do 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, 

2) do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu , w którym nastąpiła zmiana w szczególności zmiana ilości 

osób zamieszkałych na terenie nieruchomości. 

2. Właściciele wszystkich nieruchomości położonych na obszarze Gminy Jarosław zobowiązani są do 

złożenia wypełnionych deklaracji w Urzędzie Gminy Jarosław. 

3. Przy składaniu przedmiotowej deklaracji właściciel nieruchomości zobowiązany jest uwzględnić stawkę 

opłaty i zwolnienia wynikające z odrębnej uchwały Rady Gminy Jarosław. 

4. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożone do dnia wejścia 

w życie niniejszej uchwały na drukach ustalonych przepisami dotychczas obowiązującymi zachowują ważność. 

§ 4. 1. Deklaracja, o której mowa w §1 może być składana w postaci elektronicznej za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej przy użyciu elektronicznej skrzynki podawczej na elektronicznej platformie usług 

administracji publicznej (ePUAP) w formie dokumentu elektronicznego sporządzonego w formacie danych 

XML. 

2. Wzór deklaracji w postaci dokumentu, formularza elektronicznego udostępniony jest na platformie usług 

administracji publicznej (ePUAP) Urzędu Gminy Jarosław. 

3. Deklaracja powinna być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy 

pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym (ePUAP). 
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§ 5. Tracą moc:  

1) Uchwała nr IV/32/2016 Rady Gminy Jarosław z dnia 27 maja 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i trybu składania deklaracji. 

2) Uchwała nr VIII/209/2019 Rady Gminy Jarosław z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i trybu składania deklaracji. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jarosław. 

§ 7. Uchwała  podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i ma zastosowanie od dnia 01 stycznia 2020r. 

  

 

Przewodniczący  

Rady Gminy Jarosław 

 

 

Antoni Gwóźdź 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/230/2019 

Rady Gminy Jarosław 

z dnia 9 grudnia 2019 r. 

 

……………………………………………………………… 

Imię i nazwisko właściciela nieruchomości 

 

Adres zamieszkania: 

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

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

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

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

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że 

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

      Imię i nazwisko 

 

Zameldowany(a)…………………………………………………………………………………………...

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

      Adres zameldowania 

 

Nie zamieszkuje pod wskazanym adresem. 

       

 

 

…………………………………………………. 

Czytelny podpis składającego oświadczenie 

  

 

Przewodniczący  

Rady Gminy Jarosław 

 

 

Antoni Gwóźdź 
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