
  

UCHWAŁA NR XXX/191/2018 

RADY GMINY SEJNY 

z dnia 21 czerwca 2018 r. 

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

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, 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. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000), oraz art. 6m ust. 1a i 1b, art. 6n 

ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1289, 2056, 2361, 2422, z 2018 r. poz. 650) uchwala się, co następuje: 

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

przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Sejny, zwanej dalej „deklaracją” określony 

w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 

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

gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację 

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. Dopuszcza się składanie deklaracji we wszystkich formatach wymienionych w rozporządzeniu Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych 

oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 971). 

§ 4. Deklaracje składane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej należy składać za pomocą 

elektronicznej skrzynki podawczej. Deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być podpisana 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub 

podpisem podpisanym profilem zaufanym e-PUAP. 

§ 5. Układ informacji i powiązań złożonych deklaracji: jak w załączniku do uchwały.  

§ 6. Dotychczasowe złożone deklaracje zachowują moc.  

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sejny.  

§ 8. Traci moc uchwała Nr XXV/130/2013 z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.  

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia jej treści w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady 

Barbara Karłowicz

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 25 czerwca 2018 r.

Poz. 2805
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Uzasadnienie 

Deklaracja odgrywa w reformie gospodarowania odpadami istotną rolę. Obowiązek jej wypełnienia 

i złożenia ciąży na właścicielu każdej nieruchomości zamieszkałej, na której powstają odpady komunalne. 

Właściciel, wypełniając wzór deklaracji, oblicza wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami, jaką będzie 

ponosił na rzecz gminy (termin, częstotliwość i sposób płatności określa rada gminy w innej uchwale). 

Wzór deklaracji, którą składa właściciel nieruchomości, określa każda gmina indywidualnie. W wyniku 

nowelizacji zostały znacznie rozbudowane przepisy dotyczące deklaracji, ale również tym razem 

ustawodawca uniknął precyzyjnego określenia informacji, jakie może wymagać gmina od właścicieli 

nieruchomości. Deklaracja zawiera, po pierwsze – dane niezbędne do określenia wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, po drugie – wysokość tej opłaty. O ile drugi element jest 

jednoznaczny, o tyle ustalenie, jakie dane są niezbędne do określenia wysokości opłaty, może być 

rozumiane różnie. W wyniku nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

wprowadzono możliwość składania deklaracji o wytwarzanych odpadach komunalnych za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej. W uchwale tej należy określić  warunki i tryb składania deklaracji za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej. 

Przedstawiony projekt uchwały zawiera elementy związane z danymi osoby składającej deklarację, 

wysokości opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadami oraz określono warunki i tryb składania deklaracji 

za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Mając powyższe na uwadze proszę o podjęcie uchwały 

w.w sprawie. 

  

 

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 4 – Poz. 2805


		2018-06-25T11:52:35+0000
	Polska
	Teresa Bożena Koczta
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




