
 

 

UCHWAŁA NR XVI/78/2019 

RADY GMINY KRZYWCZA 

z dnia 30 grudnia 2019 r. 

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

składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Krzywcza 

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

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.), art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010): 

uchwala się, co następuje: 

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

składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Krzywcza w brzmieniu określonym 

w załączniku do niniejszej uchwały. 

2. Deklarację, o której mowa w ust. 1, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w siedzibie Urzędu 

Gminy Krzywcza, Krzywcza 36, 37-755 Krzywcza – osobiście, za pośrednictwem poczty lub za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej. 

3. Deklarację składa się w terminach określonych w art. 6m. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010). 

4. Określa się warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej: 

1) format elektroniczny „XML” – zgodnie z przepisami o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne; 

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

(Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej); 

3) rodzaj podpisu elektronicznego: kwalifikowany podpis elektroniczny w rozumieniu ustawy z dnia 

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

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

podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, z późn. zm.). 

§ 2. 1. Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

1) zaświadczenie o pobieraniu nauki w trybie dziennym poza miejscem stałego zameldowania, 

2) oświadczenie o przebywaniu członka rodziny poza granicami kraju powyżej 1 miesiąca, 

3) oświadczenie właściciela nieruchomości wskazujące osoby zamieszkałe poza granicami Gminy Krzywcza, 

4) oświadczenie właściciela nieruchomości wskazujące osoby zamieszkałe na terenie Gminy Krzywcza, pod 

innym adresem niż adres zameldowania, 
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2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 są wymagane wówczas, gdy dane zawarte w deklaracji różnią się 

od liczby osób zameldowanych wynikającej z danych zawartych w rejestrze mieszkańców. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzywcza. 

§ 4. Tracą moc uchwały Nr XVI/87/2016 Rady Gminy Krzywcza z dnia 10 lutego 2016 roku w sprawie 

ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Krzywcza (Dz. Urz. Woj. Podk. poz. 798) oraz  

Nr XV/72/2016 Rady Gminy Krzywcza z dnia 6 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 

położonych na terenie Gminy Krzywcza (Dz. Urz. Woj. Podk. poz. 6277). 

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

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady 

 

 

Zygmunt Sobol 
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