
 

 

UCHWAŁA NR XXII/145/2016 

RADY GMINY DĄBROWA ZIELONA 

z dnia 29 września 2016 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XX/135/2016 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 15 lipca 2016 r.  

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.), Rada Gminy 

Dąbrowa Zielona  uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XX/135/2016 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 15.07.2016 r. w sprawie określenia 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi wprowadza się następujące 

zmiany: 

1. W § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:   Deklarację, o której mowa w § 1 właściciel nieruchomości jest 

obowiązany złożyć w Urzędzie Gminy Dąbrowa Zielona pisemnie lub w formie elektronicznej za 

pośrednictwem Platformy Elektronicznych Usług Administracji Publicznej pod adresem: 

www.epuap.gov.pl oraz za pośrednictwem Systemu Elektronicznego Komunikacji Administracji Publicznej 

SEKAP, dostępnej pod adresem www.sekap.pl . Dopuszcza się składanie deklaracji we wszystkich formatach 

wymienionych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzenia 

pism w formie dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów 

elektronicznych  ( tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 971). 

2. W § 2 pkt 3 niniejszej uchwały otrzymuje brzmienie:  Właściciele nieruchomości zobowiązani są do 

złożenia deklaracji  w terminie: 

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

nieruchomości odpadów komunalnych; 

- 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty 

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

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

3. W załączniku nr 1 i załączniku nr 2 do niniejszej uchwały pkt 53 otrzymuje brzmienie: 

53. Oświadczam, że bioodpady będę gromadzić w kompostowniku, a uzyskany kompost będę 

wykorzystywać na własne potrzeby na mojej posesji jednorodzinnej, zagrodowej lub rekreacyjnej (zaznaczyć 

właściwy kwadrat)
1 
 .nie  ߛ    tak ߛ  :

4. W załączniku nr 1 i załączniku nr 2 do niniejszej uchwały POUCZENIE otrzymuje brzmienie:  

Niniejsza deklaracja stanowi postawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy  

z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 599 

z późn. zm.). *dotyczy właścicieli nieruchomości będącymi osobami fizycznymi ** dotyczy właścicieli 

nieruchomości niebędącymi osobami  fizycznymi  ¹ - podanie danej jest dobrowolne 
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Zielona. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Krzysztof Kucharski 
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