
 

UCHWAŁA NR 115/XVI/20 

RADY GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE 

z dnia 16 czerwca 2020 r. 

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

oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych  

na obszarze Gminy Wysokie Mazowieckie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. poz. 713) 

oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 2010 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 150, 284 i 875) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

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

przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Wysokie Mazowieckie, w brzmieniu 

stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Deklaracja, o której mowa w § 1, przeznaczona jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych,  

na których powstają odpady komunalne. 

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć do Wójta Gminy pierwszą deklarację, o której mowa 

w § 1, w terminie 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca na danej nieruchomości. 

3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych 

powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację 

w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym 

nastąpiła zmiana. 

§ 3. Deklarację, o której mowa w § 1 właściciele nieruchomości mogą przesłać drogą elektroniczną  

za pośrednictwem elektronicznej platformy ePUAP lub Cyfrowego Urzędu Wrota Podlasia, przy czym 

deklaracja winna być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 

kwalifikowanego certyfikatu lub z wykorzystaniem profilu zaufanego. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr 104/XV/20 Rady Gminy Wysokie 

Mazowieckie z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości 

położonych na obszarze Gminy Wysokie Mazowieckie (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2287) 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie 

z dniem 1 lipca 2020 r. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy 

Andrzej Laskowski 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 30 czerwca 2020 r.

Poz. 2976
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