
 

 

UCHWAŁA NR X/113/16 

RADY GMINY PADEW NARODOWA 

z dnia 24 czerwca 2016 r. 

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 

Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6 n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 250) rada Gminy w Padwi Narodowej uchwala, co następuje: 

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

nieruchomości zamieszkałych,, stanowiący załącznik Nr l do uchwały. 

2. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 

nieruchomości niezamieszkałych, stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały. 

§ 2. Deklarację, o której mowa w § l ust. l i 2 właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć w Urzędzie 

Gminy w Padwi Narodowej w terminie: 

1. 14 dni - od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej 

nieruchomości odpadów komunalnych, 

2. 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości zmiany , mającej wpływ na wysokość opłaty  

22 gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 3. Określa się następujące warunki i tryb składania deklaracji, c której mowa w § l ust. i
:
. 2 za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej: 

1) Obowiązującym formatem danych jest XML 

2) formularz deklaracji jest zamieszczona na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej 

Urzędu Gminy Padew Narodowa w postaci elektronicznego formularza; 

3) odnośnik do deklaracji jest umieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy Padew Narodowa oraz  

w Biuletynie Informacji Publicznej; 

4) deklarację podpisuje się bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu 

kwalifikowanego lub profilem zaufanym ePUAP; 

5) po złożeniu deklaracji zostanie wystawione urzędowe potwierdzenie odbioru. 

§ 4. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym , złożone do dnia wejścia  

w życie niniejszej uchwały na dotychczas obowiązujących drukach zachowują ważność. 

§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XX/159/13 Rady Gminy Padew 

Narodowa z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 
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§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Padew Narodowa. 

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

Województwa Podkarpackiego . 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Janusz Bik 
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