
 

UCHWAŁA NR XVIII/149/15 

RADY MIEJSKIEJ W JĘDRZEJOWIE 

z dnia  30 grudnia 2015 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015.1515) art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz. U. 2013.1399 z późn. zm.) Rada Miejska w Jędrzejowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. w załączniku nr 1 do uchwały Nr XVI/138/15 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 27 listopada 

2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właściciela nieruchomości w punkcie lit. „I” wyrażenie: „Oświadczam, że jestem świadomy/a 

odpowiedzialności karno-skarbowej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym” skreśla się. 

2. w załączniku nr 2 do uchwały Nr XVI/138/15 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 27 listopada 2015r. 

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właściciela nieruchomości w punkcie lit „I” wyrażenie: „Oświadczam, że jestem świadomy/a 

odpowiedzialności karno-skarbowej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym” skreśla się. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa. 

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

Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 

mgr Maria Barańska 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 11 stycznia 2016 r.
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