
               

 

      Uchwała Nr V/33/15 

      Rady Miejskiej w Nisku 

      z dnia 13 lutego 2015 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/238/12 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 4 grudnia 2012 

r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. 

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 (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm) oraz art. 6m ust. 3 i 6n ustawy 

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U z 2013 r, poz. 

1399 z późn. zm.) Rada Miejska w Nisku uchwala co następuje:  

 

 §1. W uchwale  Nr XXVIII/238/12 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 4 grudnia 2012 r.           

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 1 otrzymuje brzmienie: 

„ 1. Deklaracja może być składana w formie papierowej i elektronicznej. 

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

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, w brzmieniu stanowiącym załącznik 

Nr 1 do niniejszej uchwały.” 

2.Dodaje się § 2 w brzmieniu: 

„1.Określa się warunki i tryb składania deklaracji, o której mowa w § 1 za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej: 

1) Właściciel nieruchomości może złożyć  deklarację w formie xml za pomocą interaktywnego   

formularza udostępnionego przez Gminę Nisko; 

2) deklaracja złożona w formie elektronicznej on-line na platformie ePUAP (epuap.gov.pl) 

musi być podpisana elektronicznym podpisem z ważnym certyfikatem kwalifikowanym lub 

profilem zaufanym.” 

 §2. Dotychczasowe numery § 2,3,4,5,6 otrzymują nową numerację odpowiednio 3,4,5,6.7. 

 § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko. 

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

Urzędowym Województwa Podkarpackiego . 

 

 

 

         Przewodniczący Rady 

         Miejskiej w Nisku 


