
 

UCHWAŁA NR  XXIII / 106/  2016 

RADY GMINY  SABNIE 

 

z dnia 28 czerwca 2016 r. 

 

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej 

 

Na podstawie art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach (Dz. U. z 2015 r. poz. 250)  oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z 

dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) Rada Gminy Sabnie 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy, położonych na obszarze Gminy Sabnie, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej 

uchwały, 

§ 2. Format elektroniczny wzoru deklaracji wskazanej w § 1 oraz układ informacji i powiązań 

między danymi w deklaracji określony jest w formacie danych XML,  stanowiącym załącznik 

nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

§ 3. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć 

pisemnie w Urzędzie Gminy Sabnie lub w formie elektronicznej za pośrednictwem  

Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP pod adresem 

www.epuap.gov.pl 

 

§ 4. Deklaracja przesłana w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki 

podawczej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za 

pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 

2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013r., poz. 262 ze zm.) lub podpisem 

potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 

2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 

2014r., poz. 1114). 

 

§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała nr  XXXVI/207/2013 

Rady Gminy w Sabniach z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013r., poz. 10428) 

 

§ 6. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożone przez 

właścicieli nieruchomości wg wzoru określonego w uchwale, o której mowa w § 5, 

zachowują ważność. 

 



§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sabnie.  

 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą od dnia 1 sierpnia 2016r. 

 

 

 

 
                                                                                                                                   Przewodniczący 

                                                                                                                          Rady Gminy    

 

                                                                                                                     Wacław Mikołajczuk                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uzasadnienie 

do uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami 

 

Niniejsza uchwała jest realizacją zapisów art. 6n ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016r. poz. 250) 

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta burmistrza lub prezydenta miasta 

deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni 

od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej 

nieruchomości odpadów komunalnych. 

Rada gminy uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami oraz ułatwienia składnia deklaracji, określi w drodze 

uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego wzór deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnym składanej przez właścicieli nieruchomości. 

Nowa uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości ma na celu dostosowanie jej 

zapisów, do znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250). 

Przedmiotowa uchwała uaktualnia podstawy prawne jej podjęcia oraz określa warunki i tryb 

składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z art. 6n ust. 1 

pkt. 2 ustawy 

 


