
 

 

UCHWAŁA∗ NR XXIV/288/13 
RADY GMINY SKRZYSZÓW 

z dnia 7 czerwca 2013 roku 

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Skrzyszów. 

Na podstawie art. 6n ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 zm; poz. 951, z 2013 r. poz.21 i poz.228) Rada Gminy Skrzyszów 

uchwala, co następuje:  

§ 1. Ustala się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w brzmieniu 

załącznika do niniejszej uchwały.  

§ 2. 1. Deklarację, o której mowa w § 1 właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć w Urzędzie 

Gminy w Skrzyszowie lub przesłać drogą elektroniczną.  

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

1) format elektroniczny deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa się 

w formacie danych doc, pdf lub odt,  

2) deklaracja o której mowa w pkt 1 ma być zgodna z opublikowaną na stronie internetowej 

www.skrzyszow.pl , 

3) deklaracja przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 

2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.) lub podpisem potwierdzonym 

profilem zaufanym e-PUAP zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.)”. 

§ 3. 1. Deklarację o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć 

w terminie:  

- do 19.07.2013 r. 

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są składać deklaracje w terminie:  

- 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,  

- 14 dni od dnia wystąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności zmiany ilości zamieszkałych osób na terenie 

nieruchomości lub przystąpienia bądź odstąpienia od zbierania odpadów w sposób selektywny. 

                                                      
∗ Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę 
Małopolskiego. 
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§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skrzyszów.  

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXII/266/13 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 7 marca 2013r. w sprawie ustalenia 

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

nieruchomości położonej na terenie Gminy Skrzyszów (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2013 r.  

poz. 2242) 

§ 6. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.  

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

  

 Przewodniczący Rady: 

Bartłomiej Mącior 
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