
            

         

UCHWAŁA NR III/15/2018  

RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ 

z dnia 13 grudnia 2018 roku 
 
 

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi wraz z warunkami i trybem jej składania 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 (Dz. U. 2018 r., poz.994, 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. 2018 

poz. 1454 z późn. zm.)  

 

RADA MIEJSKA W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ 

uchwala, co następuje: 
 
 

 

§ 1 
 

Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, stanowiący 

załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 
 

1. Deklaracje, o której mowa w § 1, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć 

w Urzędzie Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą pl. O. H. Koźmińskiego 

1/2 w terminie 14 dni od dnia, o którym mowa w art. 6 m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. 2018 

r.,poz. 1454 z późn. zm.). 

2. Deklarację właściciel nieruchomości może złożyć w formie elektronicznej 

za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej 

(ePUAP) Urzędu Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą. 

3. Deklaracja przesłana w formie elektronicznej musi być opatrzona podpisem 

elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania 

oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1579) lub podpisem 

potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 

r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. 

Dz.U. z 2017 r., poz. 570). 

4. Przekazywanie deklaracji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej 

musi odbywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność  

i niezaprzeczalność danych w nich zawartych oraz w sposób zapewniający ich 

ochronę przed nieuprawnionym dostępem. 



 

 

§ 3 
 

1. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożone 

przez właścicieli nieruchomości wg wzoru określonego w uchwale, o której mowa 

w §5, zachowują ważność. 

2. Wzór deklaracji określony niniejszą uchwałą ma zastosowanie do deklaracji 

składanych w przypadkach określonych w § 2 ust. 1 po dniu wejścia w życie 

niniejszej uchwały. 

 

§ 4 
 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Nowym Mieście 

nad Pilicą.  

 

§ 5 
 

Traci moc uchwała Nr XXI/141/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z 

dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z warunkami i trybem jej składania za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

 

§ 6 
 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

do uchwały Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą 
z dnia 13 grudnia 2018 roku 

 
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi wraz z warunkami i trybem jej składania za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej 
 

Powołując się na art. 6n ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (tj. Dz.U. 2018 r.,poz. 1454 z późn. zm.) Rada Miejska, 

uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest zobowiązana określić w drodze 

uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wzór deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.  

Niniejszą uchwałą określono nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości  

w związku ze zmianą stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

Podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. 
 


