
PROJEKT 

 

UCHWAŁA NR …........................................ 

RADY GMINY ZĘBOWICE 

z dnia ………………………….. 

 

w  sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy 

Zębowice 

 

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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6n ust. 1 

pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 250) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, położonych na 

terenie Gminy Zębowice stanowiący załącznik do uchwały. 
 

§ 2. 

1. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciele nieruchomości położonych na terenie 

Gminy Zębowice obowiązani są złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Zębowicach 

osobiście, przesłać pocztą lub przekazać za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

2. Informacje dotyczące terminu składania pierwszej i nowej deklaracji zawarte są w 

objaśnieniach do deklaracji, która  stanowi załącznik do uchwały. 

 

§ 3. 

Określa się następujące warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej: 

1) deklaracje elektroniczne przesyłane są za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej 

Urzędu Gminy Zębowice dostępnej na Platformie Usług Administracji Publicznej, 

zwanej dalej ePUAP; 

2) format elektronicznych deklaracji określony jest w formacie danych: DOC, DOCX, 

PDF; 

3) deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być opatrzona: 

a) bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 

ważnego, kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów o podpisie 

elektronicznym lub 

b) profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne; 

3) układ informacji i powiązań między nimi w deklaracji w formacie DOC, DOCX, 

PDF jest zgodny z obowiązującym wzorem deklaracji i określa go załącznik do 

uchwały; 

4) odnośnik do usługi elektronicznego składania deklaracji udostępniony jest na stronie 

internetowej Urzędu  Gminy w Zębowicach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 



§ 4. 

Traci moc uchwała Nr XIX/178/2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 4 grudnia 2012 r. 

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych 

zlokalizowanych  na terenie Gminy Zębowice. 

 

§ 5. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice. 

 

§ 6. 

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

Województwa Opolskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie do Uchwały Nr………………………. 

Rady Gminy Zębowice 

z dnia …………………………………… 

 

Podjęcie nowej uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie 

Gminy Zębowice jest konieczne z uwagi na zmianę z dniem 1 lutego 2015r. ustawy z dnia 

13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250), 

która jest podstawą wydania przedmiotowej uchwały. Nowe przepisy ustawy zobowiązują 

gminy do: 

1. ustalenia rocznej opłaty ryczałtowej dla nieruchomości, na których znajdują się 

domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku; 

2. wprowadzenia możliwości składania deklaracji za pośrednictwem środków 

komunikacji elektronicznej; 

3. dostosowania zakresu wymaganych danych osobowych do zapisów ustawy. 

 

 

W związku z powyższym nowa uchwała uaktualnia podstawy prawne jej podjęcia,  

wprowadza możliwość składania deklaracji za pośrednictwem środków komunikacji 

elektronicznej zgodnie z art. 6n ust. 1 pkt. 2 ustawy, wprowadza możliwość złożenia 

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

nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych 

jedynie przez część roku oraz dostosowuje zakres wymaganych  danych osobowych.  

 

 


