
UCHWAŁA NR LXI.319.2022 
RADY GMINY KOMPRACHCICE 

z dnia 1 grudnia 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr  LVI.302.2022 Rady Gminy Komprachcice z dnia 11 sierpnia 2022 r.  
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne położonych na obszarze Gminy Komprachcice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559 z późn. zm.) art. 6m oraz art.6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.) Rada Gminy Komprachcice uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale  nr LVI.302.2022 Rady Gminy Komprachcice z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie 
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne położonych 
na obszarze Gminy Komprachcice § 2 i § 3 otrzymują następujące brzmienie: 

„§ 2. Deklarację, o której mowa w §1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w siedzibie 
Urzędu Gminy w Komprachcicach, 46-070 Komprachcice ul. Kolejowa 3 w formie pisemnej 
w terminach, o których mowa w art. 6m ust. 1' i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.) lub przesłać listownie na ww. 
adres. 

§ 3. Określa się warunki i tryb składania deklaracji, o której mowa w § 1 za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej: 

1) dopuszcza się składanie deklaracji we wszystkich formatach wymienionych w Rozporządzeniu 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania i doręczania 
dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów 
elektronicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 180), przy czym układ informacji i powiązań składanych 
deklaracji jest zgodny z układem danych zawartych we wzorze deklaracji, o którym mowa w § 1, 
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały; 

2) wypełniony formularz deklaracji należy przesłać z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług 
Administracji Publicznej, zwanej dalej ePUAP lub pocztą e-mail i opatrzyć  kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP .”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komprachcice. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od ogłoszenia.         

 

   
Przewodniczący Rady Gminy 

 
 

Krzysztof Szopa 
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