
 

                                                        projekt                                                                                                                                                 

UCHWAŁA NR     /      /19 

RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE 

z dnia ……….. 2019 r.  

 

 

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych  

 

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 ( t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ) oraz art. 6n ust. 1 

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j.  Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.
1
 )  uchwala się co następuje: 

 

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

komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, stanowiący 

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz warunki i tryb składania deklaracji za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej. 

 

§ 2. 1. Deklarację, o której mowa w § 1 właściciel nieruchomości zamieszkałej 

obowiązany jest złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości 

pierwszego mieszkańca.  

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

za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany do 

złożenia   nowej   deklaracji   w   terminie   14  dni   od    dnia    nastąpienia  zmiany.  Opłatę 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc 

w którym nastąpiła zmiana.  

 

§ 3. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel 

nieruchomości obowiązany jest złożyć w jeden z poniższych sposobów: 

1) osobiście w Urzędzie Miejskim w Sochaczewie  przy ul. 1 Maja 16,  

2) przesłać      pocztą    na   adres   Urzędu Miejskiego w Sochaczewie, ul. 1 Maja 16,  

              96 – 500 Sochaczew, 

3) za   pośrednictwem   środków   komunikacji   elektronicznej,  przy  wykorzystaniu 

      elektronicznej  Platformy  Usług  Administracji  Publicznej – ePUAP, dostępnej pod 

      adresem www.epuap.gov.pl.  

 

§ 4. 1. Deklaracja przesłana w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej 

skrzynki podawczej musi być opatrzona  bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym  za  pomocą  ważnego   kwalifikowanego  certyfikatu  w rozumieniu ustawy 

z dnia 5 września 2016 r.  o  usługach  zaufania  oraz identyfikacji elektronicznej ( t.j. Dz. U. 

                                                           

1
 Zmiany  tekstu   jednolitego   wymienionej   ustawy   zostały  ogłoszone w  Dz. U. z 2018 r. poz. 1629,  Dz. U. 

z 2019 r. poz. 730 

 



 

z 2019 r. poz. 162 ) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej 

Platformy  Usług  Administracji  Publicznej  w  rozumieniu  ustawy  z dnia 17 lutego 2005 r. 

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. z 2019 r. poz. 

162).  

2. Format elektroniczny wzoru deklaracji o którym mowa w § 1 określony jest w formacie 

danych XML.  

     3. Układ informacji i powiązań pomiędzy danymi  w deklaracji, stanowiącej załącznik nr 

1 do niniejszej uchwały w formacie danych  XML określa załącznik nr 2 do niniejszej 

uchwały.  

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sochaczew.  

 

§ 6. Traci moc uchwała nr XVII/182/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 czerwca 

2016 r. w sprawie  określenia wzoru deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.  

 

§ 7. 1. Uchwała   podlega    ogłoszeniu     w    Dzienniku    Urzędowym     Województwa 

 Mazowieckiego.  

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2019 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

U z a s a d n i e n i e: 

 

 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  

gminach ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.  ) nakłada na  Radę Gminy obowiązek 

podjęcia uchwały określającej wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunki i tryb 

składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.  

  

Uchwałą nr XVII/182/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie  z  dnia 24  czerwca 2016 r. 

w sprawie określenia wzoru deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi  dokonano wymaganych ustaleń.  

 

 Ponieważ  ustawą  z  dnia  21 lutego 2019 r.  o  zmianie  niektórych  ustaw w  związku 

z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/676 

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 )  wprowadzono zmianę do 

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.  )  w zakresie uwzględnienia we 

wzorze deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właścicieli nieruchomości  informacji wskazanych w art. 13 ust. 1 i 2 ww. 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE). – ( klauzula informacyjna ).  

 

W związku z tym zaistniała konieczność określenia  nowego wzoru deklaracji, 

uwzględniającej klauzulę informacyjną.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


