
UCHWAŁA NR XXXIV/220/17
RADY GMINY MYSŁAKOWICE

z dnia 25 stycznia 2017 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składnej przez 
właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Mysłakowice oraz warunków i trybu składania 

deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(tekst 
jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z póź. zm.), art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z póź. zm.) Rada Gminy Mysłakowice uchwala, co 
następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowiącej 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się jeden wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla:

1. właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy,

2. właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne,

3. właścicieli nieruchomości,  która w  części stanowi nieruchomość na której  zamieszkują mieszkańcy, 
a w części nieruchomość na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,

4. właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości 
wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku,

5. właścicieli nieruchomości na których znajdują się rodzinne ogródki działkowe.

§ 3. 1. Deklarację, o której mowa w § 1 właściciele nieruchomości są zobowiązani złożyć w terminie 14 dni od 
dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów 
komunalnych.

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej 
nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia 
nastąpienia zmiany.

§ 4. Deklarację, o której mowa w § 1 właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy 
Mysłakowice w Mysłakowicach, ul. Szkolna 5 lub za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Gminy 
Mysłakowice.

§ 5. Warunki i tryb składania deklaracji, o której mowa w § 4, za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożone przez właścicieli 
nieruchomości wg wzoru uchwały określonego w uchwale, o której mowa w § 7, zachowują ważność.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXII/161/16 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 31 maja 2016 r.w sprawie wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mysłakowice.
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§ 9. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od  dnia 1 marca 2017 r.

 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Mysłakowice

Janina Radomska
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Załącznik Nr.1 do uchwały Nr XXXIV/220/17  Rady Gminy Mysłakowice z dnia 25.01.2017 r. 

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM 
LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

 1. PESEL1)/NIP1)   
 

 2. REGON  
 

 3. Dzień - Miesiąc - Rok  
 

             
............. - .................. - ....................  

 

   4. Klasyfikacja PKD  

 

         DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 

 Podstawa prawna:  
 

art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) 
 

 Składający:  
 

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników 

wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie 

lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością  
 

Termin składania:  
 

W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub 

powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.  

W terminie 14 dni od wystąpienia zmiany danych określonych w poprzednio złożonej 

deklaracji.  
 

Organ:  
 

Wójt Gminy Mysłakowice, ul. Szkolna 5, 58-533 Mysłakowice  
 

Miejsce składania:  
 

Biuro Obsługi Interesanta, Urząd Gminy Mysłakowice, ul. Szkolna 5, parter, pokój nr 1  
 

A.1. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

5. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

  

 

       

 

Złożenie pierwszej deklaracji 

 

 

 

Data powstania obowiązku 

 

…………………………… 

Zmiana danych zawartych 

w poprzedniej deklaracji 

(korekta deklaracji) 

 

Data powstania obowiązku 

 

…………………………… 

Ustanie obowiązku 

uiszczenia opłaty 

 

 

Data ustania obowiązku 

 

…………………………… 

 

 

A.2. PRZYCZYNY ZŁOŻENIA DEKLARACJI  (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

  

  Zmiana ilości osób  Zmiana danych  Zmiana sposobu gromadzenia odpadów 

komunalnych 
 

  

  Zmiana miejsca 

zamieszkania  

 Zbycie / Zakup 

nieruchomości 

 Inne ………………………………………. 

…………………………………………….. 

   w tej samej gminie / poza gminą                  (niewłaściwe skreślić) 

           (niewłaściwe skreślić) 

B. RODZAJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

   6. Forma władania (zaznaczyć właściwy kwadrat)  
 

 

  właściciel 

nieruchomości  
 

 współwłaściciel  
 

 spółdzielnia mieszkaniowa  
 

 

  wspólnota 

mieszkaniowa  
 

 użytkownik wieczysty  
 

 inne podmioty 

(władające nieruchomością) 

 

  jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu  

 
 

 

C.1. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

  

  osoba fizyczna  osoba prawna  jednostka nieposiadająca osobowości prawnej 

 

 

7. Nazwisko*/Nazwa pełna* (* niepotrzebne skreślić)  

  

8. Pierwsze imię, drugie imię  

 

 
 

 9. Imię ojca  

 

 
 

10. Imię matki  
 

11. Numer telefonu 2) 

 

 

12. Adres e-mail 2) 
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C.2. ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY * (* niepotrzebne skreślić) 

13. Kraj  

 
 

14. Województwo  
 

15. Powiat  

 

 

16. Gmina  

 
 

17. Ulica  

 

 

18. Nr domu  

 
 

19. Nr lokalu  
 

20. Miejscowość  

 
 

21. Kod pocztowy  

 

 

22. Poczta  
 

C.3. ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnić w przypadku jeżeli jest inny niż adres siedziby lub zamieszkania właściciela) 

23. Kraj  

 
 

24. Województwo  

 

 

25. Powiat  
 

26. Gmina  

 
 

27. Ulica  

 

 

28. Nr domu  

 
 

29. Nr lokalu  
 

30. Miejscowość  

 
 

31. Kod pocztowy  

 

 

32. Poczta  
 

C.4. DANE MAŁŻONKA ZOBOWIĄZANEGO (ODPOWIEDZIALNEGO MAJĄTKIEM WSPÓLNYM) 

33. Nazwisko  

  

34. Pierwsze imię, drugie imię  

 

 
 

35. Imię ojca  

 

 
 

36. Imię matki  
 

  37. Data urodzenia 

 

 

  38. PESEL 

  39. Powiat 

 

 

  40. Gmina 

  41. Ulica 

 

 

  42. Numer domu / numer lokalu 

  43. Kod pocztowy 

 

  44. Miejscowość 

 

 

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

45. Gmina  

 
 

46. Ulica  

 

 
 

47. Numer domu  
 

48. Nr lokalu  
 

49. Miejscowość 

  
 

50. Kod pocztowy  

 

 
 

51. Poczta  
 

52. Nr geodezyjny działki/działek, obręb (wypełnić w przypadku braku numeru domu) ****  

 

 
 

 53. Rodzaj nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat)  
  

 

  ZAMIESZKAŁA  
 

 

 

NIERUCHOMOŚĆ  

NA KTÓREJ NIE 

ZAMIESZKUJĄ 

MIESZKAŃCY  

A POWSTAJĄ 

ODPADY 

KOMUNALNE  

 

 

 NIERUCHOMOŚĆ  

W CZEŚCI ZAMIESZKAŁA 

A W CZĘŚCI NA KTÓREJ 

NIE ZAMIESZKUJĄ 

MIESZKAŃCY  

A POWSTAJĄ ODPADY 

KOMUNALNE 
 

   

   

   

 

  INNA 

NIERUCHOMOŚĆ 

WYKORZYSTYWANA 

NA CELE 

REKREACYJNO - 

WYPOCZYNOWE  
 

 

 

RODZINNE OGRÓDKI 

DZIAŁKOWE  
 

  

  

  

  

54. Rodzaj zabudowy (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

  JEDNORODZINNA  ZAGRODOWA  WIELORODZINNA 
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E. OŚWIADCZENIE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA DEKLARACJI  

55. Oświadczam, że odpady będą zbierane i odbierane (zaznaczyć właściwy kwadrat)  
   

  SELEKTYWNY  

 

BEZ SELEKCJI (do ustalenia opłaty przyjmuje się stawkę wyższą) 

 

Na terenie nieruchomości zagospodarowuję odpady zielone i odpady ulegające biodegradacji  

na własne potrzeby 

TAK                       NIE 

 

 

   

 

F. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

F.1 NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE (iloczyn liczby mieszkańców oraz stawki opłaty za jednego mieszkańca) 

Liczba mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, wskazana w części D deklaracji  56.  

 

Miesięczna stawka opłaty za jednego mieszkańca  

(w zależności od wybranego sposobu zbierania i odbierania) 

57. 

Wysokość miesięcznej opłaty 

(należy wpisać iloczyn wartości pól 56 i 57) 

58. 

F.2 NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

59. Prowadzę następujący rodzaj działalności ………………………………………  w ramach której: 

 

1) jest zatrudnionych ………….. pracowników 

 

2) w szkole uczy się …………… uczniów 

 

3) lokal gastronomiczny posiada ………………. miejsc konsumpcyjnych 

 

4) w hotelu (agroturystyce, domu opieki) znajduje się ………………. łóżek 

 

5) inne …………………………………………………………………........ 

Zadeklarowana liczba pojemników na nieruchomości o pojemności 0,12 m3 

W przypadku deklarowania pojemników o innej pojemności należy przeliczyć pojemność 

na liczbę pojemników o pojemności 0,12 m3  

z uwzględnieniem częstotliwości odbioru w miesiącu 

60. 

 

Stawka za pojemnik 0,12 m3 w zł 61. 

 

 

Wysokość miesięcznej opłaty  

(należy wpisać iloczyn wartości pól 60 i 61)  

62. 

 

 

F.3 NIERUCHOMOSĆI W CZĘŚCI ZAMIESZKAŁE A W CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH NIE 

ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

Miesięczna kwota opłaty za gospodarowanie odpadami stanowi sumę opłat pól 58 i 62 

 

63. 

 

 

F.4 NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB INNE NIERUCHOMOŚCI 

WYKO- RZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO – WYPOCZYNKOWE WYKORZYSTYWANE JEDYNIE PRZEZ 

CZEŚĆ ROKU 

a) NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE 

Liczba domków letniskowych na nieruchomości w szt.  

 

64. 

 

Ryczałtowa stawka za jeden domek letniskowy w zł 

  

65. 

 

Wysokość opłaty ryczałtowej w zł 

(należy wpisać iloczyn wartości pól 64 i 65) 

66. 

b) INNA NIERUCHOMOŚĆ WYKORZYSTYWANA NA CELE REKREACYJNO  WYPOCZYNKOWE 

(inna niż nieruchomość na której znajdują się domki letniskowe, wykorzystywane jedynie przez część roku) 

Wysokość opłaty ryczałtowej za rok w zł 

(w przypadku większej ilości nieruchomości deklarację należy złożyć dla każdej nieruchomości) 

67. 

 

c) RODZINNE OGRODY DZIAŁKOWE 

Liczba działek zlokalizowanych na terenie rodzinnych ogrodów działkowych w szt. 68. 

 

Ryczałtowa stawka opłaty za rok od działki w zł 

 

69. 

Wysokość opłaty ryczałtowej za rok w zł 

(należy wpisać iloczyn wartości pól 68 i 69) 

70. 

G. INFORMACJE O ZAŁĄCZNIKACH (zaznaczyć X przy odpowiednim polu) 

 1. kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, w przypadku gdy deklarację składa podmiot inny niż 

właściciel, współwłaściciel lub wieczysty użytkownik wpisany w księdze wieczystej nieruchomości, o ile taka kopia nie została 

załączona do deklaracji składanych wcześniej;  
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 2. kopia uchwały wspólnoty mieszkaniowej w sprawie wyboru zarządu wspólnoty lub kopia aktu notarialnego, w którym 

powierzono lub ustanowiono zarząd nieruchomością wspólną w sytuacji, gdy deklaracja dotyczy nieruchomości zabudowanej 

budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, o ile taka kopia nie została załączona do deklaracji 

składanych wcześniej;  

 3. dokument potwierdzający zamieszkanie poza nieruchomością objętą deklaracją, jeżeli zmiana spowodowała wygaśnięcie 

obowiązku ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

 

 4. pełnomocnictwo 

 

 

 5. inne (akty stanu cywilnego, potwierdzenie nabycia spadku, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub poświadczenie 

dziedziczenia, akty notarialne poświadczające rozdzielność lub wspólność majątkową).  

 

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 

71.Oświadczam, że  podane dane są zgodne z rzeczywistością. 

 

 

 

 ……………………………….                                                     …………………………………………………………………….. 

 Miejscowość i data                                                                       Podpis (pieczęć) osoby składającej deklarację/osoby reprezentującej  

 

I. ADNOTACJE ORGANU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POUCZENIE 

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie  z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji   ( t.j. Dz.U. 2016r. poz. 599). 

WYJAŚNIENIA 

1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Urzędu Gminy w Mysłakowicach deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w terminie 14 dni od zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji 
ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Urzędu Gminy w Mysłakowicach nową 

deklaracje w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc,  
w którym nastąpiła zmiana. 

3. W przypadku podpisania deklaracji przez pełnomocnika zgodnie z art. 80a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613), 

pełnomocnictwo składa się wraz z deklaracją. Z chwila złożenia pełnomocnictwa powstaje obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł na 
konto bankowe Urzędu Gminy w Mysłakowicach. Zwolnienie z opłaty skarbowej jest pełnomocnictwo udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub 

rodzeństwu. 

4. W przypadku konieczności skorygowania uprzednio złożonej deklaracji , właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć korektę uwzględniającą zmiany 

wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty zgodnie z art. 81 § 2 ustawy z dnia  29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 613), dopuszcza się składanie korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględniając dane nie będące podstawą 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana firmy, nazwiska, adresu zamieszkania , zmiana wskaźników ), a także w przypadku 
konieczności zmiany uprzednio złożonej deklaracji wynikającej np. z zaniżenia lub zawyżenia opłaty, błędów rachunkowych i oczywistych omyłek. 

OBJAŚNIENIA 

1)  identyfikatorem podatkowym jest : 

PESEL – w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nieprowadzącym działalności gospodarczej lub niebędących 

zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług, 

NIP – w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu, 

2) dane dotyczące numeru telefonu oraz adresu e-mail nie są obowiązkowe, 

3) dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację, 

4) podać tytuł będący podstawą do władania nieruchomością (np. dzierżawa, najem, posiadanie bez tytułu prawnego),  

5) wypełnić w zależności od rodzaju nieruchomości , 

6) w przypadku nieruchomości, na której w części zamieszkują mieszkańcy a w części jest nieruchomością na której nie zamieszkują  mieszkańcy a powstają 

odpady komunalne należy wypełnić obie części, 

7) w przypadku pojemników o innej pojemności niż 0,12 m3 należy dokonać przeliczenia obliczając wysokość opłaty miesięcznej – deklarowana liczba 

pojemników  dotyczy ilości pojemników  przewidzianych do odbioru w ciągu miesiąca uwzględniająca częstotliwość odbioru w miesiącu. 
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Załącznik Nr 2  

do Uchwały Nr XXXIV/220/17  

                                                                                               Rady Gminy Mysłakowice  

z dnia 25.01.2017 r.  

 

 

 

 

Określa się warunki i tryb składania deklaracji, o której mowa w uchwale, za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej: 

 

1. Warunkiem złożenia deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest jej 

podpisanie bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 roku o usługach 

zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) albo podpisem 

potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej w 

rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 z póź. zm.). 

2. Deklaracje w formie elektronicznej właściciel nieruchomości może przesłać za pomocą 

komunikacji elektronicznej przy wykorzystaniu Platformy e-usług Publicznych (ePUAP) dla 

Gminy Mysłakowice. 

3. Deklaracje w formie elektronicznej składa się poprzez wysłanie odpowiednio podpisanej e-

paczki, której elementem jest dołączony jako załącznik do formularza ogólnego wypełniony 

komputerowo właściwy druk deklaracji w formie określonym niniejszą uchwałą. 
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Uzasadnienie

Podejmując Uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności,
zasadnym jest równocześnie podjęcie nowej uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie
Gminy Mysłakowice oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą komunikacji elektronicznej –
celem uporządkowania. Wzór deklaracji przyjęty niniejszą uchwałą będzie miał zastosowanie do nowo
składanych deklaracji. Deklaracje złożone do tej pory zachowują ważność. Zadaniem i obowiązkiem organu jest
prawidłowe ustalenie wysokości zobowiązania, miesiąca za który winna być wniesiona opłata, w związku z tym
podanie przez właściciel nieruchomości w złożonej deklaracji danych powodujących ewentualne wygaśnięcie
obowiązku ponoszenia w danym miesiącu, czy od danego miesiąca opłaty – jest uzasadnione. Ułatwia
niewątpliwie właścicielom nieruchomości prawidłowe i skuteczne poinformowanie organu o powyższych
okolicznościach , które mają wpływ na ustanie obowiązku opłaty. Biorąc pod uwagę, wprowadzone przez
ustawodawcę normy prawne, stwierdzić należy, że zaproponowane zmiany we wzorach deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyczerpują zakres regulacji przepisów ustawy. Ze względu
na powyższe oraz konieczność zapewnienia zupełności i niesprzeczności obowiązującego porządku prawnego
ustalanego w drodze uchwalanych aktów prawa miejscowego z przepisami wyższej rangi /ustawy/, jak również
zapewnienie przestrzegania podstawowych praw mieszkańców gminy - właścicieli nieruchomości, jak również
zaufania do organów administracji samorządowej, należy uznać potrzebę wprowadzenia niniejszych zmian za
konieczną i w pełni zasadną.

 

Przewodnicząca Rady Gminy
Mysłakowice

Janina Radomska 
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