
 

 

UCHWAŁA NR XVIII/138/19 

RADY MIEJSKIEJ W NISKU 

z dnia 26 listopada 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Nisku Nr XV/121/19  

z dnia 25 września 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 

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 (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 6m i art. 6n ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) Rada 

Miejska w Nisku uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. W uchwale Rady Miejskiej w Nisku Nr XV/121/19 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie ustalenia 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości, zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Nisku Nr XVII/131/19 z dnia 29 października 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Nisku Nr XV/121/19 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie 

ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właścicieli nieruchomości, dokonuje się zmiany treści załącznika nr 1, o którym mowa w §1 ust. 2 uchwały. 

2. Nowy zmieniony wzór formularza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko. 

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

Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r. 

  

 

Przewodniczący  

Rady Miejskiej 

 

 

Marcin Folta 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 2 grudnia 2019 r.

Poz. 5849



Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 2 – Poz. 5849



Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 3 – Poz. 5849



 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 4 – Poz. 5849


		2019-12-02T13:13:46+0000
	Polska
	Zaborniak Marcin Jacek
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




