
 

 

UCHWAŁA NR XVI/92/2019 

RADY GMINY NIWISKA 

z dnia 28 listopada 2019 r. 

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

 odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., 

poz. 506 z późn. zm.), art. 6n ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 2010) 

Rada Gminy w Niwiskach uchwala, co następuje: 

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

składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Niwiska, zgodnie z załącznikiem do 

niniejszej uchwały. 

2. Deklarację, o której mowa w § 1.1 właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w siedzibie Urzędu 

Gminy w Niwiskach, 36-147 Niwiska 430. 

3. Deklarację, o której mowa w § 1.1 właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w terminach 

określonych w art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach. 

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

w szczególności: 

1. Format elektroniczny XML oraz układ informacji i powiązań między nimi zgodny z układem 

określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

2. Sposób przesyłania: Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy na portalu „ePUAP”  

(Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej), 

3. Rodzaj podpisu elektronicznego: podpis kwalifikowany lub profil zaufany „ePUAP”. 

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

gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

1) Oświadczenie o pobieraniu nauki w trybie dziennym poza miejscem stałego zamieszkania lub oświadczenie 

potwierdzające czasowe zamieszkanie w miejscu nauki; 

2) Oświadczenie o przebywaniu członka rodziny poza granicami kraju powyżej 1 miesiąca; 

3) Oświadczenie o pracy poza miejscem zamieszkania lub oświadczenie potwierdzające czasowe 

zamieszkanie w miejscu pracy 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXIII/128/2016 Rady Gminy w Niwiskach z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z warunkami oraz 

trybem jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 
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§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niwiska. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. 

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

  

 

Przewodniczący  

Rady Gminy 

 

 

mgr Robert Róg 
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