
 

 

UCHWAŁA NR XVI/112/2019 

RADY MIASTA RADYMNA 

z dnia 9 grudnia 2019 r. 

w sprawie określenia wzoru deklaracji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

oraz trybu składania deklaracji 

Na podstawie art. art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 6m ust. 1a i 1b, 6n ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) 

Rada Miasta Radymna uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Radymna, zgodnie z załącznikami do 

uchwały: 

1) załącznik nr 1 – wzór deklaracji dla nieruchomości zamieszkałych; 

2) załącznik nr 2 – wzór deklaracji dla nieruchomości niezamieszkałych; 

3) załącznik nr 3 – wzór załącznika do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

2. W przypadku nieruchomości mieszanych (częściowo zamieszkałych i częściowo niezamieszkałych) 

należy złożyć odrębne deklaracje dla każdego typu nieruchomości. 

§ 2. 1. Ustala się następujące terminy i miejsce składania deklaracji, o których mowa w §1: 

1) w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstaniu na 

danej nieruchomości odpadów komunalnych; 

2) w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących 

podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub zmiana określonej 

w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości. 

2. Przy składaniu deklaracji wymienionej w § 1 ust. 1 pkt 1właściciel nieruchomości zobowiązany jest 

uwzględnić stawkę opłaty i zwolnienia wynikające z odrębnej uchwały Rady Miasta Radymna. 

3. Deklaracje o których mowa w § 1 właściciele nieruchomości z terenu Miasta Radymna obowiązani są 

złożyć osobiście do Urzędu Miasta Radymna, ul. Lwowska 20 lub przesłać za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej o których mowa w §3. 

§ 3. 1. Deklaracje, o których mowa w §1 mogą być składane w postaci elektronicznej za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej przy użyciu elektronicznej skrzynki podawczej na elektronicznej platformie usług 

administracji publicznej (ePUAP). 
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2. Deklaracje mogą być składane 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. 

3. Deklaracja złożona w formie elektronicznej powinna być opatrzona bezpiecznym podpisem 

elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 

5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej lub podpisem zaufanym w rozumieniu 

ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 

i rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 10 września 2018 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu 

zaufanego. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radymna. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr 40/X/2015 Rady Miejskiej w Radymnie z 30 czerwca 2015 r. (Dz. Urz. 

Województwa Podkarpackiego z 2015 r. poz. 2137) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli 

nieruchomości położonych na terenie Miasta Radymna. 

§ 6. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi 

w życie z dniem 01.01.2020 r. 

  

 

Przewodniczący  

Rady Miasta Radymna 

 

 

Andrzej Pacek 
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