
 

  Uchwała Nr XXIX/ 215 /2013 

Rady Miejskiej 

w Parczewie 

 z dnia 28 marca 2013 r. 
 

w sprawie określenia 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 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 6n ust. 1 pkt 1 

i 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.  

z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.) oraz art. 12 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, 

poz. 897, z późn. zm.) - Rada Miejska uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

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

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do 

uchwały.  

2. Deklaracje składa się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Parczewie przy  

ul. Warszawskiej 24 w Parczewie. 

3. Deklarację składa się w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości 

pierwszego mieszkańca. 

4. W przypadku zmiany danych, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty – 

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

dnia nastąpienia zmiany. 

 

§ 2 

 Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

właściciele nieruchomości są obowiązani złożyć w terminie do 31 maja 2013 r.  

 

 

§ 3 

1. Deklarację właściciel nieruchomości może złożyć w Urzędzie Miejskim w Parczewie  

w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji 

Publicznej www.epuap.gov.pl. 

2. 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 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 262) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym 

elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej zgodnie z art. 20a i 20b ustawy 

z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne (Dz. U. z 2013 r., poz. 235). 

3. 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. 

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

danych XML. 

5. Układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji w formacie XML określa 

załącznik Nr 2  do uchwały. 

6. Dokument XML, o którym mowa w ust. 4 zgodny jest ze schematami publikowanymi  

w repozytorium wzorów platformy elektronicznej Platformy Usług Administracji 

Publicznej na podstawie art. 19b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 
 

 

§ 4 
 Traci moc uchwała Nr XXVI/181/2012 Rady Miejskiej w Parczewie  z dnia  

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

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. 

Urz. Woj. Lubelskiego z 2013 r., poz.890). 

 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Parczewa. 

 

        § 6 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego 

 i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

DO  UCHWAŁY NR XXIX/ 215 /2013 RADY MIEJSKIEJ  

W PARCZEWIE z dnia 28 marca 2013 r. 

 

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 

 

 

Zgodnie z art. 6n ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.) rada gminy 

zobowiązana jest do określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami oraz podania informacji o terminach i miejscu składania deklaracji. Ponadto,  

na mocy art. 6n ust. 1 pkt 2 w/w ustawy, rada gminy określi warunki i tryb składania 

deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności; 

a) ich format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między nimi zgodnie  

z przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne, 

b) sposób ich przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 

c) rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone. 

Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć do Burmistrza Parczewa  do 31 maja  

2013 r. Po upływie tego terminu właściciel nieruchomości ma obowiązek złożyć deklarację  

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia 

zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. W przypadku zmiany danych 

stanowiących podstawę do ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi właściciel nieruchomości jest zobowiązany do złożenia korekty deklaracji  

w terminie 14 od zaistnienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym zmiana ta wystąpiła.  

Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.  

Stosownie do art. 6q w/w ustawy w sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 

podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.). 

Uchwała nie wywołuje skutków finansowych dla budżetu gminy Parczew. 

Wobec powyższego wnioskuję o przyjęcie przedmiotowej uchwały.  

 


