
Uchwała Nr 198/XXV/13 

Rady Gminy Nowy Duninów  

  z dnia 21.06.2013 r. 

 

w sprawie: zmiany uchwały nr 158/XX/12 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 

                 19.12.2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

                 gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 

1990r.  o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 594) i art. 6n ustawy z dnia 13 

września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U.  z 2012r., poz. 391 

z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

§ 2.2 uchwały nr 158/XX/12 Rady Gminy Nowy Duninów  z dnia 19.12.2012r. w sprawie 

określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

otrzymuje brzmienie: 

 

 2. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do złożenia deklaracji w terminie: 

1) do dnia 30. 06.2013 roku  - dla pierwszej deklaracji, 

2) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub 

powstania na danej nieruchomości odpadów, lub zmiany danych będących podstawą ustalenia 

wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami. 

3) 14 dni od daty zmiany wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi związanej w szczególności ze zmianą ilości odpadów komunalnych odebranych 

od właścicieli nieruchomości w roku ubiegłym lub zmianą rzeczywistych kosztów 

poniesionych przez gminę w roku ubiegłym za gospodarowanie odebranych odpadów. 

 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowy Duninów. 

 

§ 3. 

 

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

Województwa Mazowieckiego. 

 

 

Przewodniczący Rady  

   Andrzej Pietrzak 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uchwała Nr …………… 

Rady Gminy Nowy Duninów  

  z dnia ……………. 

 

w sprawie: zmiany uchwały nr 158/XX/12 Rady Gminy Nowy Duninów w sprawie 

                  określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

                  odpadami komunalnymi 

 

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o 

samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 594) i art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 

r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U.  z 2012r., poz. 391 z późn. zm.) 

Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

§ 2. uchwały nr 158/XX/12 Rady Gminy Nowy Duninów w sprawie określenia wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi otrzymuje 

brzmienie: 

1. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciele nieruchomości są zobowiązani złożyć w 

Urzędzie Gminy Nowy Duninów. 

 2. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do złożenia deklaracji w terminie: 

1) do dnia 30. 06.2013 roku  - dla pierwszej deklaracji, 

2) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub 

powstania na danej nieruchomości odpadów, lub zmiany danych będących podstawą ustalenia 

wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami. 

3) 14 dni od daty zmiany wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi związanej w szczególności ze zmianą ilości odpadów komunalnych odebranych 

od właścicieli nieruchomości w roku ubiegłym lub zmianą rzeczywistych kosztów 

poniesionych przez gminę w roku ubiegłym za gospodarowanie odebranych odpadów. 

3.Deklarację właściciel nieruchomości może złożyć w Urzędzie Gminy  Nowy Duninów 

w formie elektronicznej za pomocą dedykowanej strony internetowej Urzędu Gminy Nowy 

Duninów. 

       4. Deklaracja przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym 

podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu 

w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (j.t. Dz. U. z 

2013r. poz. 262 ). 

       5. Przekazywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej deklaracji 

musi odbywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność 

danych w nich zawartych, oraz w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym 

dostępem. 

       6. Format elektroniczny odpowiedniego wzoru deklaracji, o którym mowa w § 1 

określony jest w formacie danych XML. 

        7. Dokument XML, o którym mowa w ust. 6 zgodny jest ze schematami publikowanymi 

w repozytorium wzorów platformy elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej 

na podstawie art. 19b ustawy z dnia 17.02.2005r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 235). 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowy Duninów. 

§ 3. 

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



Województwa Mazowieckiego. 

 

 

Przewodniczący Rady  

   Andrzej Pietrzak 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 


