
 

 

UCHWAŁA NR XXVIII/29/13 

RADY GMINY JODŁOWA 

z dnia 11 kwietnia 2013 r. 

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

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

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6n ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012 poz. 391 z późn. zm.) 

oraz art. 12 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 Nr 152, poz. 897 i Nr 224, poz. 1337) Rada Gminy Jodłowa 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, określa się:  

1) wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości, obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja 

stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Wzór deklaracji stanowi załącznik nr 1 

do niniejszej uchwały;  

2) warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej stanowiące załącznik 

nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Właściciele nieruchomości położonych na obszarze Gminy Jodłowa zobowiązani są do złożenia 

w Urzędzie Gminy Jodłowa wypełnionej deklaracji, o której mowa w § 1:  

1) pierwszej w terminie do 31 maja 2013 r.;  

2) w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca;  

3) kolejnej w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. 

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

za gospodarowanie odpadami komunalnymi:  

1) zaświadczenie ze szkoły/uczelni lub ksero ważnej legitymacji lub indeksu;  

2) umowa najmu, kupna lokalu mieszkalnego w którym zamieszkują mieszkańcy poza terenem Gminy 

Jodłowa;  

3) umowa o pracę za granicą albo oświadczenie o niezamieszkaniu danej osoby. 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 17 kwietnia 2013 r.

Poz. 1906



§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXIV/70/12 Rady Gminy Jodłowa z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Podk. 2013 r. 

poz. 664) oraz Uchwała Nr XXVII/26/13 Rady Gminy Jodłowa z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jodłowa.  

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego.  

  

 

Przewodniczący Rady 
 

Stanisław Kapłon 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/29/13  

Rady Gminy Jodłowa  

z dnia 11 kwietnia 2013 r.  

Warunki i tryb składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w §1 pkt. 2 niniejszej uchwały:  

1. Deklarację w formie elektronicznej  można złożyć poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu 

Gminy Jodłowa.  

2. Deklarację w formie elektronicznej można dostarczyć również osobiście w godzinach pracy urzędu  

(w godz. 7.00-15.00) do Urzędu Gminy Jodłowa  na następujących nośnikach danych:  

a) Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0;  

b) Płyta CD-RW.  

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru. 

3. Wymagania dla deklaracji dostarczanych do Urzędu w formie elektronicznej:  

a) dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym;  

b) akceptowalne formaty załączników to: DOC, ODT, PDF;  

c) wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) 

nie może przekroczyć 3 MB;  

d) dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną 

rozpatrzone. 
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