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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 

z dnia 13 maja 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XV.142.2020 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 8 grudnia 
2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta 
Jastrzębie-Zdrój oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. 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 2021 r. 
poz. 888 z późn.zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1057) Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XV.142.2020 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie 
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój oraz warunków i trybu 
składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. Woj. Śląskiego z 2020 
roku poz.9002) wprowadza się następujące zmiany: 

1. Załącznik nr 1 do ww. uchwały, o którym mowa w § 1 ust.1 uchwały, otrzymuje brzmienie 
załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Załącznik nr 2 do ww. uchwały, o którym mowa w § 1 ust.2 uchwały, otrzymuje brzmienie 
załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. 

3. Załącznik nr 3 do ww. uchwały, o którym mowa w § 1 ust.3 uchwały, otrzymuje brzmienie 
załącznika nr 3 do niniejszej uchwały. 

4. Załącznik nr 4 do ww. uchwały, o którym mowa w § 1 ust.4 uchwały, otrzymuje brzmienie 
załącznika nr 4 do niniejszej uchwały. 

5. Załącznik nr 5 do ww. uchwały, o którym mowa w § 1 ust.5 uchwały, otrzymuje brzmienie 
załącznika nr 5 do niniejszej uchwały. 

6. Załącznik nr 6 do ww. uchwały, o którym mowa w § 1 ust.6 uchwały, otrzymuje brzmienie 
załącznika nr 6 do niniejszej uchwały. 

7. Załącznik nr 7 do ww. uchwały, o którym mowa w § 3 ust.1 uchwały, otrzymuje brzmienie 
załącznika nr 7 do niniejszej uchwały. 

8. Załącznik nr 8 do ww. uchwały, o którym mowa w § 3 ust.1 uchwały, otrzymuje brzmienie 
załącznika nr 8 do niniejszej uchwały. 

9. Załącznik nr 9 do ww. uchwały, o którym mowa w § 3 ust.1 uchwały, otrzymuje brzmienie 
załącznika nr 9 do niniejszej uchwały. 

10. Załącznik nr 10 do ww. uchwały, o którym mowa w § 3 ust.1 uchwały, otrzymuje brzmienie 
załącznika nr 10 do niniejszej uchwały. 

11. Załącznik nr 11 do ww. uchwały, o którym mowa w § 3 ust.1 uchwały, otrzymuje brzmienie 
załącznika nr 11 do niniejszej uchwały. 

12. Załącznik nr 12 do ww. uchwały, o którym mowa w § 3 ust.1 uchwały, otrzymuje brzmienie 
załącznika nr 12 do niniejszej uchwały. 
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§ 2. Pozostała część uchwały nr XV.142.2020 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 8 grudnia 2020 r. 
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój oraz 
warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. Woj. 
Śląskiego z 2020 roku poz.9002) pozostaje bez zmian. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 lipca 2021 r. 

 

 

 

         PREZYDENT MIASTA 
              /-/ Anna Hetman 


