
 

 

UCHWAŁA NR XIII/89/19 

RADY MIASTA DYNÓW 

z dnia 16 grudnia 2019 r. 

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

składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Dynów. 

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

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm. ) oraz art. 6 n ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.) Rada 

Miasta Dynów uchwala, co następuje: 

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

przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Dynów, zgodnie 

z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wzór deklaracji o którym mowa w § 1 zawiera objaśnienia dotyczące jej wypełnienia, informacje 

wskazane w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) oraz pouczenie, że deklaracja stanowi 

podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. 

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

obowiązani są składać w terminie: 

1) 14 dni – od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej 

nieruchomości odpadów komunalnych; 

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

ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej 

w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości. Opłatę za 

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

nastąpiła zmiana. 

§ 4. Deklarację, o której mowa § 1 niniejszej uchwały, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć  

w siedzibie Urzędu Miasta Dynów: 

1) w formie papierowej  osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub 

2) w formie elektronicznej: 

a) za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP, 

b) formularz deklaracji dostępny na stronie www.dynow.pl  w zakładce gospodarka odpadami, 
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c) deklarację w formie elektronicznej właściciel nieruchomości składa poprzez wysłanie odpowiednio 

podpisanej e-paczki, której elementem jest dołączony jako załącznik do formularza pisma ogólnego, 

wypełniony komputerowo właściwy druk deklaracji w formie DOCX, określony niniejszą uchwałą. 

d) warunkiem złożenia deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest podpisanie 

formularza wraz z załącznikiem bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 września 2016 r. 

o podpisie elektronicznym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 162) 

§ 5. Określa się następujący wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji, jeżeli różnią 

się od zbioru danych osobowych mieszkańców Gminy Miejskiej Dynów: 

1. Oświadczenie o uczących się dzieciach pozostających poza miejscem zamieszkania lub kopia legitymacji 

szkolnej/studenckiej. 

2. Oświadczenie o zamieszkaniu poza granicami Gminy Miejskiej Dynów. 

§ 6. Traci moc uchwała Nr XIX/123/16 Rady Miasta Dynów z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Dynów. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dynów. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 roku. 

  

 

Przewodniczący Rady 

 

 

mgr Roman Mryczko 
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