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UCHWAŁA NR .../.../2019 

RADY GMINY PIEKOSZÓW 

z dnia .................... 2019 r. 

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

składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Piekoszów  

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

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815), art. 6m ust. 1a i 1b oraz art. 6n ust. 1 

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010), 

Rada Gminy Piekoszów uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej 

przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Piekoszów, na których zamieszkują mieszkańcy, 

stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć                                                         

w Urzędzie Gminy w Piekoszowie 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. 

§ 3. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, złożone do dnia wejścia                 

w życie niniejszej uchwały na drukach ustalonych przepisami dotychczas obowiązującymi, zachowują 

ważność. 

§ 4. Z dniem 31.12.2019 r. traci moc uchwała nr VII/53/2019 Rady Gminy Piekoszów z dnia 8 marca 2019 

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

składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Piekoszów (Dz. Urz. Woj. 

Świętokrzyskiego z 2019 r. poz. 1288). 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piekoszów. 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego                          

i obowiązuje od 1 stycznia 2020 roku. 

 
Sporządziła:  
E. Surma - Inspektor ds. gospodarki odpadami 
18.11.2019 r. 
 
Sprawdziła:  
E. Kryczka - Kierownik Referatu OŚM 
18.11.2019 r. 

 
Sprawdził:  
M. Szczerba - Kierownik Referatu IRO 
18.11.2019 r. 

 

Akceptacja prawna: 
M. Merta – adwokat 
18.11.2019 r. 
 

 
Zatwierdził: 

Z. Piątek - Wójt 

18.11.2019 r. 

 

 



 

Uzasadnienie 

do uchwały Nr ...../...../2019 Rady Gminy Piekoszów z dnia ............ 2019 r. w sprawie określenia wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości położonych na terenie gminy Piekoszów  

Zgodnie z art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.            

z 2019 r. poz. 2010), obowiązkiem Rady Gminy jest określenie, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa 

miejscowego, wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właścicieli nieruchomości, warunków i trybu jej składania.  

 

Analizując dotychczas obowiązującą deklarację uznać należy, że wymaga ona wprowadzenia zmian, aby 

była zgodna z wymogami obowiązujących przepisów prawa.  
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