
Uchwała Nr LII/228/13 

Rady Miasta Rejowiec Fabryczny 

z dnia 30 grudnia 2013 r. 
 

 

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości lub zarządców 
nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Miasta Rejowiec 
Fabryczny. 
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6n ustawy  
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.  
z 2013 r., poz. 1399) – Rada Miasta Rejowiec Fabryczny uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1 
 

1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta 
Rejowiec Fabryczny w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Deklarację, o której mowa w ust. 1 właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć  
w Urzędzie Miasta Rejowiec Fabryczny, przy ul. Lubelskiej 16, 22-170 Rejowiec 
Fabryczny w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 
mieszkańca lub 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych określonych  
w deklaracji. 

 
 

§ 2 
 

Określa się wzór deklaracji w formie elektronicznej: 

1. Format elektroniczny wzoru deklaracji wskazanej w § 1 niniejszej uchwały określony jest 
w formacie danych XML. 

2. Układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji w formacie tekstowym określa 
załącznik nr 2 do uchwały. 

3. Format elektroniczny wzoru deklaracji, zgodny jest z przepisami ustawy z dnia  
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne (Dz. U. z 2013 r., poz. 235). 

4. Deklaracja określona w § 1 niniejszej uchwały przesyłana w formie elektronicznej musi 
być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r.  
o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 262). 
 
 

§ 3 
 

Traci moc uchwała Nr XLI/195/13 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 24 czerwca 
2013 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 
terenie Miasta Rejowiec Fabryczny (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2013 r., poz. 3567).  

 



§ 4 
 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rejowiec Fabryczny. 
 
 

§ 5 
 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubelskiego 
 

 
 
 

Przewodniczący 
   Rady Miasta 
/-/ Robert Szwed 


