
 

 

UCHWAŁA NR XXII/139/16 

RADY MIEJSKIEJ W LEŻAJSKU 

z dnia 5 września 2016 r. 

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

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 (jt. Dz. U. z 2016r.  poz. 446) oraz art. 6n, art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 

1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (jt. Dz. U. z 2016r., poz. 250), 

Rada Miejska w Leżajsku uchwala co następuje: 

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

przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały (deklaracja 

DGO-1 kolor niebieski). 

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

właścicieli nieruchomości niezamieszkałych oraz właścicieli domków letniskowych lub innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe  położonych na terenie miasta Leżajska stanowiący 

załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. (deklaracja DGO-2 kolor zielony). 

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

Miejskim w Leżajsku ul. Rynek w terminie: 

1) 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania odpadów 

komunalnych, 

2) 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

3) do dnia 30 czerwca 2016 roku dla pierwszej deklaracji dla nieruchomości niezamieszkałych i do 

31.03.2017 roku dla domków letniskowych, terenów rekreacyjno-wypoczynkowych. 

2. Obowiązek złożenia deklaracji przez właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe 

lub tereny rekreacyjno-wypoczynkowe wchodzi w życie z dniem 1.01.2017 roku. 

§ 3. Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji, które właściciel 

nieruchomości winien okazać na wezwanie właściwego organu gminy miasto Leżajsk: 

1) faktury za zużycie wody na nieruchomości z ostatniego roku  bezpośrednio poprzedzającego rok 

kalendarzowy w którym składana jest deklaracja lub krótszego okresu, zależnego od czasu zamieszkiwania, 

2) oświadczenie o ilości osób zamieszkałych w nieruchomościach nieopomiarowanych, gdzie zastosowano 

ryczałtową stawkę opłaty. 

3) dokument potwierdzający montaż urządzenia pomiarowego (podlicznika) do wody bezpowrotnie zużytej, 

4) faktury za dostawę wody i odbiór ścieków z ostatniego okresu rozliczeniowego. 
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§ 4. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Leżajsku Nr XIX/110/16 z dnia 9 maja 2016 roku w sprawie 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Leżajska. 

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

Podkarpackiego. 

  

  

 

Przewodniczący  

Rady Miejskiej 

 

 

Jerzy Jarosz 
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