
 

 

UCHWAŁA NR XI/46/2019 

RADY GMINY OPORÓW 

z dnia 30 września 2019 r. 

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2019 poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1571) oraz art. 6n ust. 1  ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 i poz. 1629; Dz. U. z 2019 r.  

poz. 730, poz. 1403 i  poz. 1579) Rada Gminy Oporów uchwala, co następuje: 

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

przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, zgodnie 

z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. 1. Deklarację, o której mowa w § 1 i § 2, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w Urzędzie 

Gminy Oporów lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na 

danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. 

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za  gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, nową deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy Oporów lub za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. 

§ 4. Określa się warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jak 

niżej: 

1) określa się formaty: *.DOC jako otwarty format elektroniczny współpracujący z obsługą pliku Word lub 

Open Office oraz format *.PDF (wyłącznie do odczytu) druku deklaracji, umieszczone na ogólnodostępnej 

stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Oporów; 

2) określa się, że deklarację składa się na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Gminy Oporów; 

3) deklarację opatruje się bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu (tzw. certyfikat kwalifikowany) albo profilem zaufanym (czyli bezpłatną 

metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach e-administracji). 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oporów. 

§ 6. 1. Właściciele nieruchomości, którzy złożyli do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały deklarację dla 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych, nie są zobowiązani do składania deklaracji według wzoru stanowiącego 

załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały chyba, że wystąpiły okoliczności wskazane w § 3 ust. 2 niniejszej uchwały. 
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2. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku zobowiązani 

są do złożenia deklaracji według wzoru określonego w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 7. Traci moc Uchwała Nr VII/37/2015 Rady Gminy Oporów z dnia 23  czerwca 2015 r. w sprawie określenia 

wzoru deklaracji o  wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości. 

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

Województwa Łódzkiego. 

  

 Przewodniczący Rady 

 

 

Marcin Kraśkiewicz 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/46/2019 

Rady Gminy Oporów 

z dnia 30 września 2019 r. 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/46/2019 

Rady Gminy Oporów 

z dnia 30 września 2019 r. 
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