
 

 

UCHWAŁA NR XXIV/212/2016 

RADY MIASTA SULEJÓWEK 

z dnia 30 czerwca 2016 r. 

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

składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 

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

(Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6 n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) Rada Miasta Sulejówek uchwala, co następuje: 

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

przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Miasta Sulejówek, stanowiący załącznik 

nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości, 

obowiązany jest złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca oraz w terminie 14 dni 

od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

§ 3. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości, 

obowiązany jest złożyć do Burmistrza Miasta Sulejówek: 

1) osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub 

2) listownie na adres: Urząd Miasta Sulejówek, ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek lub 

3) w formie elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej lub za pośrednictwem elektronicznej Platformy 

Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być opatrzona 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu 

w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262  

z późn. zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług 

Administracji Publicznej (ePUAP) zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 z późn. zm.). 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sulejówek. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego, nie wcześniej niż z dniem 1 sierpnia 2016 r. 

  

 Przewodniczący Rady Miasta Sulejówek: 

Daniel Dąbrowski 
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Warszawa, dnia 7 października 2016 r.

Poz. 8684



 
 

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 8684



 
 

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 8684


		2016-10-07T13:08:23+0000
	Polska
	Sławomir Parys
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




