
 

 

UCHWAŁA NR XXIII/270/20 

RADY GMINY SOLINA 

z dnia 6 maja 2020 r. 

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie  

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych 

i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Solina. 

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.), art. 6m ust. 1, ust. 1a, ust. 1b i art. 6n ustawy z dnia  

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 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 zamieszkałych i niezamieszkałych, stanowiący załącznik do niniejszej 

uchwały. 

§ 2. Określa się następujące terminy składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i  niezamieszkałych: 

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

nieruchomości odpadów komunalnych; 

2) w terminie 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. 

§ 3. Określa się wykaz dokumentów, które należy przedłożyć wraz z deklaracją, o której mowa  

w § 1 w celu weryfikacji danych w nim zawartych: 

1) . oświadczenie o prowadzeniu nauki i zamieszkaniu w miejscu nauki, 

2) . oświadczenie o przebywaniu członka rodziny poza granicami kraju, 

3) . oświadczenie o pracy poza miejscem stałego zameldowania i tam zamieszkania. 

§ 4. 1. 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. 
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2. 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; 

- 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. 

§ 5. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Solina. 

2. Traci moc uchwała Nr XVII/150/15 Rady Gminy Solina z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Solina (Dz. Urz. Woj. 

Podkarpackiego z 2015 r. poz. 4136). 

3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 01.06.2020 r. 

  

 

Przewodniczący  

Rady Gminy 

 

 

Władysław Cienki 
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Uzasadnienie 

Na podstawie art. 6n. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

rada gminy określa, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego wzór deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, która zawiera 

dane niezbędne do określenia wysokości opłaty tzn.: 

1) imię i nazwisko lub nazwę właściciela nieruchomości oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby; 

2) adres nieruchomości; 

3) dane stanowiące podstawę zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

4) numer telefonu właściciela nieruchomości; 

5) adres poczty elektronicznej właściciela nieruchomości; 

6) inne informacje niezbędne do wystawienia tytułu wykonawczego; 

7) informacje dotyczące posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów 

stanowiących odpady komunalne; 

8) objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia; 

9) informacje dotyczące RODO; 

10) pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego; 

11) informację o terminach i miejscu składania deklaracji; 

12) warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności: 

a) ich format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między nimi zgodnie z przepisami 

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, 

b) sposób ich przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 

c) rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone. 

Rada gminy może również określić wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
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