
 

 

UCHWAŁA NR XXVI/160/2013 

RADY GMINY NIEBYLEC 

z dnia 1 marca 2013 r. 

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Niebylec.  

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

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391) 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 r., Nr 152, poz. 897) Rada Gminy Niebylec uchwala, co następuje:  

§ 1. 1. Ustala się wzór formularza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w brzmieniu jak 

w załączniku nr 1 do uchwały.  

2. Określa się, że  deklarację, o której mowa w ust. 1 należy złożyć:  

1) w terminie do 15 maja 2013 r.- w przypadku składania pierwszej deklaracji,  

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

3) w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku 

uiszczania opłaty lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość tej opłaty.  

§ 2. Określa się dokumenty potwierdzające dane zawarte w deklaracji którymi mogą być:  

1) dokument potwierdzający przebywanie/zamieszkiwanie poza terenem Gminy Niebylec (np. ksero ważnej 

legitymacji szkolnej/studenckiej, umowa najmu/kupna lokalu/mieszkania, umowa o pracę, zaświadczenie 

ze szkoły/uczelni itp.) lub;  

2) oświadczenie o niezamieszkiwaniu danej osoby.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niebylec, a nadzór nad jej realizacją Komisji 

Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Bezpieczeństwa Publicznego.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego.  

 

Przewodnicząca Rady Gminy  

 

     mgr Danuta Lęcznar 
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