
UCHWAŁA NR  XXXII/234/16 

RADY GMINY RZECZENICA 

z dnia 24 listopada 2016 r. 
 

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy 

Rzeczenica oraz określenie warunków i trybu składania za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy                

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj: Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6 n 

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

(tj: Dz. U. 2016 r. poz. 250) Rada Gminy Rzeczenica uchwala, co następuje: 

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

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Rzeczenica, obejmujący objaśnienia dotyczące  

sposobu jej wypełniania oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia 

tytułu wykonawczego - stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Deklaracje, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, właściciele nieruchomości 

obowiązani są złożyć do Urzędu Gminy w Rzeczenicy, ul. Człuchowska 26 77-304 

Rzeczenica, w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały do 10 stycznia 2017 r.,              

a ponadto w ciągu: 

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania 

na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 

2) 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych zawartych w złożonej deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będących podstawą ustalenia wysokości 

należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 3. Deklaracje, o których mowa w § 1 mogą być składane za pośrednictwem środków 

komunikacji elektronicznej z zachowaniem wskazanych warunków i trybu składania zgodnie 

z § 4. 

2. Dopuszcza się składanie deklaracji wyłącznie w formatach wymienionych                                    

w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie 

sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, 

wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. 2015 poz. 971 ze zm.). 

3. Układ informacji i powiązań między nimi w złożonych deklaracjach określa załącznik nr 1 

do niniejszej uchwały. 



§ 4. 1. Deklaracja może zostać złożona za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej 

Urzędu Gminy Rzeczenica, udostępnionej na elektronicznej Platformie Usług Administracji 

Publicznej (ePUAP). 

2. Deklaracja składana za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Gminy 

Rzeczenica musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym 

przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 

2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2013 poz. 262 ze zm.): 

a) dla właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi, w tym prowadzących 

działalność gospodarczą: 

- identyfikatorze podatkowym NIP lub numerze PESEL, 

- adresie zamieszkania, 

b) dla osób prawnych oraz innych typów podmiotów: 

- identyfikatorze podatkowym NIP, w przypadku jego braku – numerze REGON, 

- adresie siedziby. 

3. W przypadku wystąpienia wątpliwości co do danych zawartych w złożonej deklaracji 

Urząd Gminy w Rzeczenicy może dokonać ich dodatkowej weryfikacji poprzez wezwanie 

podmiotu  składającego deklarację do ich uzupełnienia. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczenica. 

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

Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r. 

§ 7. Traci moc Uchwała nr XXVII/183/16 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 30 czerwca 2016 r.                   

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy 

Rzeczenica oraz określenie warunków i trybu składania za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej. 

 

 

 

 

 

 

    



Uzasadnienie: 

Deklaracja składana jest przez właściciela nieruchomości zamieszkałej, na terenie 

której wytwarzane są odpady komunalne. Wypełniając deklarację należy podać dane 

identyfikacyjne właściciela, dokładny adres nieruchomości oraz liczbę osób zamieszkujących 

nieruchomość. Ponadto właściciel dokonuje wyboru sposobu zbierania powstałych odpadów 

(odpady zmieszane zbierane w sposób selektywny lub zmieszany). 

 Złożenie deklaracji winno nastąpić, w terminie 14 dni od zamieszkania na danej 

nieruchomości pierwszego mieszkańca. 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 

właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia 

nastąpienia zmiany. 

 W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi albo w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych                    

w deklaracji Wójt określa w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów 

komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze. 

 Podjęcie niniejszej uchwały wiąże się ze zmianą metody ustalania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty obowiązujących na terenie 

gminy Rzeczenica. 

 Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


