
 

 

UCHWAŁA NR XIX/205/2020 

RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SARZYNIE 

z dnia 27 kwietnia 2020 r. 

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji  

za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

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 2020 r. poz. 713) oraz art. 6m ust. 1a i 1b, art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) 

Rada Miejska uchwala, co następuje: 

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

przez właściciela nieruchomości, w brzmieniu stanowiącym załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały: 

1) Załącznik Nr 1 – „Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy”; 

2) Załącznik Nr 2 – „Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne”. 

2. Deklaracje, o których mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie 

Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie w terminach: 

1) pierwszą deklarację w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 

mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych; 

2) nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, 

w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej 

nieruchomości. 

§ 2. Wzór deklaracji, o którym mowa w § 1 w ust. 1 pkt 2, stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszej 

uchwały, obowiązuje do dnia 30 czerwca 2020 r. 

§ 3. Określa się następujące warunki i tryb składania deklaracji, o których mowa w § 1, za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej: 

1) format elektroniczny deklaracji określa się w formacie pdf; 

2) deklarację należy przesłać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta i Gminy w Nowej 

Sarzynie założonej na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej, zwanej dalej „ePUAP”; 

3) deklaracja przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona: 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 28 kwietnia 2020 r.

Poz. 1945



a) bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji 

elektronicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 162 z późn. zm.) lub, 

b) podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 346 z późn. zm.). 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Sarzyna. 

§ 5. Tracą moc uchwały: 

1) Nr VII/86/2019 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 

oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. 

Podkarpackiego z 2019 r. poz. 2976); 

2) Nr XVIII/202/2020 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 

oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. 

Podkarpackiego z 2020 r. poz. 1085). 

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

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący  

Rady Miejskiej 

 

 

Stanisław Kurlej 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 2 – Poz. 1945



 
 

 

 
 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 3 – Poz. 1945
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Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 6 – Poz. 1945



Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 7 – Poz. 1945



Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 8 – Poz. 1945



 
 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 9 – Poz. 1945
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