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UCHWAŁA NR VIII/69/15 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH z dnia 30 kwietnia
2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
Data utworzenia

2015-04-30

Numer aktu

69

Akt prawa miejscowego

TAK

Jednolity identyfikator aktu w dzienniku
urzędowym

Uchwała Nr VIII/69/15
Rady Miejskiej w Niepołomicach
z dnia 30 kwietnia 2015 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.:
Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, z późn. zm.) - Rada Miejska w Niepołomicach - uwzględniając
konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Określa się wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składane przez:
1) właścicieli nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, z późn. zm.) - nie będących zarządcami
nieruchomości ani reprezentującymi wspólnoty mieszkaniowe;
2) właścicieli nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, z późn. zm.) - będących zarządcami nieruchomości lub
reprezentującymi wspólnoty mieszkaniowe
- obejmujące objaśnienia dotyczące sposobu ich wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do
wystawienia tytułu wykonawczego – stanowiące odpowiednio załącznik Nr 1 oraz załącznik Nr 2 do uchwały.
2. Właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w deklarację w terminach określonych w art. 6m ust. 1-2 ustawy
z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) drogą
pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach, Plac Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice lub też na
warunkach i w trybie składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej określonych w ust. 4.
3. W przypadku, gdy deklarację składa właściciel w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, z późn. zm.) będący innym
podmiotem władający nieruchomością (najemca, dzierżawca, biorący w użyczenie etc.) - powinien on dołączyć do
deklaracji kserokopię stosownej umowy, na podstawie której włada nieruchomością lub oświadczenie właściciela
ujawnionego w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości – potwierdzające władanie nieruchomością przez
składającego deklarację.
4. Dopuszcza się składanie deklaracji we wszystkich formatach wymienionych w rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych,
doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów

elektronicznych (Dz. U. Nr 206, poz. 1216). Układ informacji i powiązań złożonych deklaracji określa załącznik Nr 1 i 2 do
niniejszej uchwały. Deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być podpisana bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem
zaufania ePUAP.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Niepołomice.
§ 3. Uchyla się uchwałę Nr XXVII/387/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Małopol. z 2013 poz. 2294).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Niepołomicach

Marek Ciastoń
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