
(PROJEKT) 

 

UCHWAŁA NR ………………. 

RADY MIEJSKIEJ W USTRZYKACH DOLNYCH 

z dnia ………………………. r. 

 

 

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 

 

 

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

1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 

6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Ustrzyki Dolne, na 

których zamieszkują mieszkańcy, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

 

 

§ 2. 

1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do złożenia wraz ze składaną deklaracją 

dokumentów potwierdzających inny adres aktualnego miejsca pobytu osoby 

zameldowanej na terenie nieruchomości położonej na obszarze Gminy Ustrzyki Dolne. 

2. W razie braku dokumentu wskazanego w ust. 1, właściciele nieruchomości składają 

oświadczenie potwierdzające adres aktualnego miejsca pobytu osoby zameldowanej. 

 

§ 3. 

1. Deklarację, o której mowa w § 1, należy złożyć:  

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

lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,  

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

2. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć:  

1) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, ul. Mikołaja Kopernika 1,  

38-700 Ustrzyki Dolne. 

2) drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych, ul. Mikołaja Kopernika 1, 

38-700 Ustrzyki Dolne. 

3) w formie elektronicznej na skrzynkę podawczą ePUAP. 

 

§ 4 

1. Deklaracja może być składana w formie papierowej lub elektronicznej. 

2. Określa się warunki i tryb składania deklaracji, o której mowa w § 1, za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej:  

1) deklarację właściciel nieruchomości może przesłać za pomocą Elektronicznej Skrzynki 

Podawczej – (ePUAP) w formacie PDF, znajdującej się na stronie www.ustrzyki-dolne.pl  

w BIP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP);  

https://sip.lex.pl/#/dokument/16793509#art(18)ust(2)pkt(15)
https://sip.lex.pl/#/dokument/16793509#art(40)ust(1)
https://sip.lex.pl/#/dokument/16797931#art(6(n))ust(1)
https://sip.lex.pl/#/dokument/16797931#art(6(n))ust(1)


2) akceptowane formaty załączników to: doc, rtf, pdf, jpg;  

3) deklaracja przesłana w formie elektronicznej za pomocą Elektronicznej Platformy Usług 

Administracji Publicznej (ePUAP) - musi być opatrzona bezpiecznym podpisem 

elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo 

podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. 

 

 

§ 5. 

1. Traci moc Uchwała Nr XXVI/338/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 

listopada 2016 r., w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy. 

2. Traci moc Uchwała Nr XXVII/374/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 5 

grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na których zamieszkują mieszkańcy 

składanej za pomocą środków deklaracji elektronicznej, przez właścicieli nieruchomości. 

 

 

§ 6. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych. 

 

 

§ 7. 

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

Województwa Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 maja 2020 r. 



UZASADNIENIE 

Podjęcie uchwały  w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy jest konsekwencją wejścia w życie znowelizowanej ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 19 lipca 2019 r., która 

zobligowała do wprowadzenia zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami 

mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady 

komunalne w kompostowniku przydomowym. Propozycja ta zgodnie nowelizowaną 

ustawą ma stanowić zachętę ekonomiczną do stosowania kompostowników 

przydomowych przez właścicieli nieruchomości.  

Kolejnym powodem uchwalenia nowego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi jest zawarcie informacji wskazanej w art. 

13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO).  

Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne. 

 


