
 

 

UCHWAŁA NR XIII/69/2019 

RADY GMINY IWIERZYCE 

z dnia 17 września 2019 r. 

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 poz. 906 tekst jedn.),  oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2018   poz. 1454 z późn.zm.) 

Rada Gminy Iwierzyce  uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia   wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych. 

2. Wzór deklaracji stanowi załącznik Nr 1 do uchwały. 

§ 2. 1. Dokumentem potwierdzającym dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi jest oświadczenie osoby zobowiązanej do złożenia deklaracji wskazujące osoby 

zameldowane na nieruchomości, której dotyczy deklaracja zamieszkałe pod innym adresem niż adres 

zameldowania. 

§ 3. Wprowadza się możliwość składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

§ 4. Format elektroniczny deklaracji i informacji określa się w formie danych XML i jest on zgodny 

z schematami publikowanymi w repetytorium wzorów dokumentów elektronicznych Elektronicznej Platformy 

Usług Administracji ePUAP zgodnie z art. 19b ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne  (Dz.U. z 2019r. poz.700 z późn.zm.) 

§ 5. Deklaracje o  wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi mogą być przesyłane 

przez podatników w formie elektronicznej z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji 

Publicznej, zwanej dalej ePUAP. 

§ 6. Przesyłanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wymaga 

wypełnienia formularza deklaracji umieszczonego w miejscu wskazanym w § 5. Wygenerowany na podstawie 

formularza dokument elektroniczny powinien być opatrzony podpisem elektronicznym i przesłany w sposób 

określony w § 5. 

§ 7. Deklaracje określone w § 3, przesłane w formie elektronicznej, muszą być opatrzone: 

1. Bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu, w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016r. o usługach zaufania oraz identyfikacji 

elektronicznej (Dz.U. z 2019r. poz.162 tekst jedn.) 

2. Podpisem elektronicznym złożonym z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP  (www.epuap.gov.pl ). 
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§ 8. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przesłane za 

pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej nie muszą być znakowane czasem przez wysyłającego. 

Fakt otrzymania przez serwer Urzędu Gminy w Iwierzycach deklaracji przesyłanych w formie elektronicznej, 

zostanie potwierdzony przez wygenerowanie w sposób automatyczny urzędowego poświadczenia odbioru, 

które zostanie przekazane do nadawcy drogą elektroniczną. 

§ 9. Przekazywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej deklaracji musi odbywać się 

w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych w nich zawartych oraz 

sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem. 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iwierzyce. 

§ 11. Traci moc uchwała Nr XX/92/2016 Rady Gminy  Iwierzyce   z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do opłat należnych od 1 stycznia 2020 r.  

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Iwierzyce 

 

 

Krzysztof Klimek 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 2 – Poz. 4620



 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 3 – Poz. 4620



 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 4 – Poz. 4620



 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 5 – Poz. 4620



 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 6 – Poz. 4620


		2019-10-01T12:19:22+0000
	Polska
	Zaborniak Marcin Jacek
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




