
UCHWAŁA NR XV/107/19 

RADY GMINY GOZDOWO 

                 

z dnia 30 grudnia 2019 roku 

 

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych 

 

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

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2019 r. poz. 506 z póź.zm. ), art. 6n ustawy  

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity  

Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z póź.zm. ) i art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 

r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. 

U. z 2019 r. poz. 1461 z póź.zm.), uchwala się, co następuje: 

 

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

komunalnymi, składanej Wójtowi Gminy Gozdowo przez właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych, położonych na obszarze Gminy Gozdowo stanowiących załącznik nr 1  

do niniejszej uchwały.  

 

§ 2. Deklarację o której mowa w § 1 właściciel nieruchomości zamieszkałej składa: 

 

a) osobiście w formie papierowej w Urzędzie Gminy w Gozdowie, ul. K. Gozdawy 19, 

09-213 Gozdowo, lub  

b) za pośrednictwem poczty na adres Urząd Gminy w Gozdowie, ul. K. Gozdawy 19,  

09-213 Gozdowo, lub 

c) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, za pomocą elektronicznej 

skrzynki podawczej funkcjonującej w ramach ePUAP pod adresem:  

www.epuap.gov.pl 

 

§ 3. 1. Dopuszcza się składanie deklaracji za pośrednictwem środków komunikacji 

elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w formacie XML, który 

odpowiada wzorowi deklaracji w wersji papierowej określonej załącznikiem nr 1  

do niniejszej uchwały.  

2. Deklaracje, o których mowa w § 1, przesłane w formie elektronicznej muszą być opatrzone 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 

roku o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. 

poz. 162 z późn.zm. ) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z art. 

20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 700 z późn.zm. ) 

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

za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 

4. Dokument XML, o którym mowa w ust.1, zgodny jest ze schematami publikowanymi  

w repozytorium wzorów platformy elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej 

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

realizujących zadania publiczne. 

 

http://www.epuap.gov.pl/


§ 4. Określa się, iż deklarację o której mowa w § 1, składa się w terminach określonych  

w art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn.zm.) 

 

§ 5. Traci moc uchwała Nr IX/78/15 Rady Gminy Gozdowo z dnia 24 września 2015 r. 

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych. 

 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gozdowo. 

 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 

 

          Przewodniczący Rady Gminy 

   

     /-/ Dariusz Śmigielski  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

Do UCHWAŁY Nr XV/107/19 

RADY GMINY GOZDOWO 

z dnia 30 grudnia 2019 roku 

 

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych  

 

Powołując się na art. 6n ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.), gmina biorąc 

pod uwagę konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, określi w drodze uchwały stanowiącej akt prawa 

miejscowego, wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.  

Uchwała oraz jej załącznik zawierają informacje o terminach, miejscu i formie 

składania deklaracji a także objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie.  

Właściciel nieruchomości podaje w deklaracji swoje dane i adres nieruchomości,  

z której będą odbierane odpady komunalne. Ponadto, właściciel dokonuje wyboru sposobu 

zbierania powstałych odpadów (selektywny sposób zbierania odpadów bądź nieselektywny  

sposób zbierania odpadów). 

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) przez 

właściciela nieruchomości należy rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników 

wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub 

użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. W świetle tej definicji 

właścicielem nieruchomości jest zatem zarówno posiadacz nieruchomości, czyli ten, kto 

włada nią jak właściciel (posiadacz samoistny), jak i użytkownik, najemca, dzierżawca lub 

posiadający inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą nieruchomością 

(posiadacz zależny).  

Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) jeżeli 

nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono 

odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące 

zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r.  

o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 737 z późn.zm. ) lub właścicieli 

lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany. Ustawa przenosi na osoby sprawujące zarząd 

nieruchomością wszystkie obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania 

czystości i porządku, selektywnej zbiórki odpadów, składania deklaracji i wnoszenia opłat.  

Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości jest aktem prawa 

miejscowego oraz stanowi podstawę do prowadzenia kolejnych działań dążących do realizacji 

celu, jakim jest wprowadzanie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi  

w Gminie Gozdowo. 

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi albo 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.  

Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. 



W związku z nowelizacją ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.), która nakłada 

na Gminy, obowiązek umożliwienia mieszkańcom złożenia deklaracji za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej, właściwe zapisy zostały zawarte w przedmiotowej uchwale. 

Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.  

 

          Przewodniczący Rady Gminy 

   

     /-/ Dariusz Śmigielski  

 


