
 

UCHWAŁA NR 68/IX/2015 

RADY GMINY NOWY DUNINÓW 

z dnia 6 listopada 2015r. 

 

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 

ze zm.) Rada Gminy Nowy Duninów uchwala, co następuje: 

§ 1 

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

komunalnymi, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel 

nieruchomości obowiązany jest złożyć osobiście do Wójta Gminy Nowy Duninów lub 

przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Nowym Duninowie przy ul. Osiedlowej 1, z 

zastrzeżeniem  § 2. 

§ 2 

1. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi może być 

złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przy zachowaniu warunków i 

trybu określonego niniejszą uchwałą. 

2. Układ informacji i powiązań między nimi w deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w formacie danych XML określa załącznik nr 2 

do niniejszej uchwały. 

3. Deklarację w formie elektronicznej właściciel nieruchomości może przesłać za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej przy wykorzystaniu elektronicznej Platformy Usług 

Administracji Publicznej  -  ePUAP. 

4. Deklaracja, o której mowa w ust. 1 jest podpisywana bezpiecznym podpisem 

elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. 

U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.), albo 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 

(Dz. U. z 2014 r., poz. 1114). 

 

§ 3 

Tracą moc: Uchwała Nr 158/XX/12 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 19 grudnia 2012r. w 

sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, Uchwała Nr 189/XXIV/13 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 10 maja 2013r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 158/XX/12 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 19 grudnia 

2012r. w sprawie  określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, Uchwała Nr 198/XXV/13 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 21 

czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 158/XX/12 Rady Gminy Nowy Duninów z 

dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie  określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi.    

§ 4 

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

Województwa Mazowieckiego. 

 

 

 

 `       Przewodniczący Rady Gminy  

         Andrzej Pietrzak  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


