
 

 

UCHWAŁA NR X/70/2019 

RADY GMINY KREMPNA 

z dnia 10 grudnia 2019 r. 

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

terminu i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy 

Krempna. 

Na podstawie art. 40 ust.1 i 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. 6m, 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ) Rada Gminy Krempna uchwala, co następuje: 

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

składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Krempna stanowiący 

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

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

przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, 

położonych na terenie Gminy Krempna stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

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

przez właścicieli domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe, na których powstają odpady komunalne, położonych na terenie Gminy Krempna stanowiący 

załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Deklaracje, o których mowa w § 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć: 

1) w formie papierowej osobiście lub droga pocztową na adres: Urząd Gminy w Krempnej, 38-232 Krempna 

85 lub 

2) w formie elektronicznej. 

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

określonych w art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach. 

§ 3. Określa się następujące warunki i tryb składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej: 

1) Wzór elektronicznej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właścicieli nieruchomości dostępny jest do pobrania na stronie internetowej pod 

adresem www.krempna.pl ; 

2) Deklarację w formie elektronicznej właściciel nieruchomości może złożyć za pomocą Elektronicznej 

Skrzynki Podawczej zwanej e-PUAP. Dopuszcza się składanie deklaracji w formacie: PDF, JPG, JPEG; 
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3) Deklaracja przesyłana 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 162 z późn. zm.) lub 

podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej 

zwanej e-PUAP zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 700). 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XV/120/2016 Rady Gminy Krempna z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca 

składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Krempna. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krempna. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego z mocą od 1 stycznia 2020 r. 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Krempna 

 

 

Wiesław Kmiecik 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 2 – Poz. 6654



 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 3 – Poz. 6654



 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 4 – Poz. 6654



 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 5 – Poz. 6654



 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 6 – Poz. 6654



 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 7 – Poz. 6654



 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 8 – Poz. 6654



 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 9 – Poz. 6654



 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 10 – Poz. 6654



 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 11 – Poz. 6654


		2019-12-19T13:15:44+0000
	Polska
	Zaborniak Marcin Jacek
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




