
UCHWAŁA NR 421/XVII/2019
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE

z dnia 11 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr 103/VI/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 25 lutego 2019 r. 
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Piaseczno

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (t. j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 2010), Rada Miejska w Piasecznie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr 103/VI/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości położonych na terenie Gminy Piaseczno (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 3450) wprowadza 
się następujące zmiany:

1) w §1:

a) w ust. 1 uchyla się pkt 2 i 3,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Deklaracje, o których mowa w ust. 1 właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć 
w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 lub w Wydziale Gospodarki Odpadami 
Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Świętojańskiej 5a w następujący sposób:

1) pisemnie w formie papierowej

2) za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą 
z uwzględnieniem paragrafu 2 niniejszej uchwały.”.

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

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2020 r.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie

mgr inż. Piotr Obłoza

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 20 grudnia 2019 r.

Poz. 15591
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