
 

 

UCHWAŁA NR XXIII/269/20 

RADY GMINY SOLINA 

z dnia 6 maja 2020 r. 

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

składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne 

nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

Na podstawie 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 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 6 n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) 

Rada Gminy Solina uchwala, co następuje: 

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

przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości 

wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§ 2. Format elektroniczny wzoru deklaracji wskazanej w § 1 niniejszej uchwały określony jest w formacie 

danych XML. 

§ 3. 1.  Deklarację, o której mowa w § 1 właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć do Wójta 

Gminy Solina w terminie 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 

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

gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest 

obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

nastąpiła zmiana. 

3. Deklarację, o której mowa w § 1, należy złożyć do Urzędu Gminy Solina z/s w Polańczyku: 

1) osobiście lub pocztą, 

2) w formie elektronicznej za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej e-PUAP. 

4. Ustala się warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej: 

1) warunkiem złożenia deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest posiadanie 

kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego na platformie e-PUAP; 

2) wymagania dla deklaracji dostarczanych do Urzędu w formie dokumentu elektronicznego: 

a) deklaracja musi być podpisana ważnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem 

zaufanym, 

b) akceptowane formaty załączników to: 

- DOC, DOCX, RTF; 

- GIF, TIF, BMP, JPG; 
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- PDF, 

c) przekazanie dokumentu następuje poprzez wypełnienie formularza stanowiącego załącznik do uchwały 

i dołączenie deklaracji jako załącznik na stronie Elektronicznej Platformy Administracji Publicznej 

http://www.epuap.gov.pl. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XVII/151/15 Rady Gminy Solina z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie określenia 

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

nieruchomości położonych na terenie gminy Solina, na których znajdują się domki letniskowe lub inne 

nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część 

roku (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2015 r. poz. 4137). 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Solina. 

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

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący  

Rady Gminy 

 

 

Władysław Cienki 
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Uzasadnienie 

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579) wprowadziła nowy sposób ustalania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub 

innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe. 

Po pierwsze rada gminy uchwala ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

nie wyższą niż 10% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzanego na 1 osobę ogółem - za rok od 

nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy. 

Dodatkowo wprowadzono obowiązek segregacji odpadów. 

Konieczność zmiany uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych 

nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe powoduje także konieczność 

zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 

nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na 

cele rekreacyjno – wypoczynkowe. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznaje się za uzasadnione. 
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