
 

UCHWAŁA  Nr XIV/133/2019 

Rady Gminy Bukowsko 

z dnia 9 grudnia 2019 r. 

 
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

 

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

o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.506 z późn. zm.) oraz art. 6n ust.1 pkt 1 i 2  ustawy 

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r., 

poz.2010 z późn, zm.)  
 

Rada Gminy Bukowsko 

 

u c h w a l a 

co następuje: 

 

§ 1. 

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

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zgodnie z załącznikiem do 

niniejszej uchwały. 

2. Deklarację, o której mowa w ust.1 właściciel nieruchomości składa do Wójta Gminy 

Bukowsko, 38-505 Bukowsko 290, osobiście, drogą pocztową lub za pośrednictwem 

środków komunikacji elektronicznej. 

    

§ 2. 

 
1. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości może złożyć za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej przy czym: 

1) obowiązującym formatem danych jest pdf, 

2) układ informacji i powiązań między nimi odpowiada wzorowi określonemu  

w załączniku do niniejszej uchwały, 

3) deklarację składa się z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu 

Gminy Bukowsko założonej na elektronicznej platformie usług administracji 

publicznej zwanej dalej ePUAP. 

2. Deklaracja przesłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym 

podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz 

identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.162 z późn. zm.) lub podpisem 

potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z art.20a ustawy z dnia 17 lutego 

2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne  

(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.700 z późn.zm.).  

 

 



 

§ 3. 

 
Deklarację, o której mowa w § 1 należy złożyć w terminie: 

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub 

powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, 

2) do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych 

będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

  

§ 4. 

 

 
Traci moc Uchwała Nr XXIII/129/2016 Rady Gminy w Bukowsko z dnia 22 lipca 2016 r.  

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości /Dziennik Urzędowy Województwa 

Podkarpackiego z 2016 r.,  poz. 2625/ 

 

 

§ 5. 

 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowsko. 

 

§ 6. 

 

 
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego     

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

od 1 stycznia 2020 r. 


