
UCHWAŁA NR XVIII/116/20 
RADY GMINY NOWE OSTROWY 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właściciela nieruchomości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art, 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz art.6n ust. 1 ustawy 
z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, 
poz. 1579; z 2020 r. poz.150, 284) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć w Urzędzie 
Gminy Nowe Ostrowy w terminie: 

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

2) do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących 
podstawa ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 3. 1. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w formie 
papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

2. Deklarację składaną w formie papierowej można złożyć: 

1) w urzędzie Gminy Nowe Ostrowy, Nowe Ostrowy 80, 99 - 350 Ostrowy; 

2) za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej lub operatora pocztowego na adres: Urząd Gminy 
Nowe Ostrowy, Nowe Ostrowy 80, 99 - 350 Ostrowy. 

3. Deklarację składaną w formie elektronicznej należy złożyć za pomocą Elektronicznej Platformy 
Usług Administracji Publicznej pod adresem - www.epuap.gov.pl - jako załącznik w pliku o formatach 
PDF lub DOC, DOCX opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach 
zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 62, poz. 1590) lub podpisem 
potwierdzonym profilem zaufanym z platformy ePUAP zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005r. 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 346) 

4. Wzór deklaracji dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowe Ostrowy 
www.noweostrowy.pl oraz jako formularz w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Nowe Ostrowy. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowe Ostrowy. 

§ 5. Traci moc uchwała nr XVIII/141/2016 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 25 kwietnia w sprawie 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Woj, Łódzkiego z 2016 r., poz. 2182). 
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego.  

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Nowe Ostrowy 

 
 

Jacek Olesiński 
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Załącznik do uchwały Nr XVIII/116/20 
Rady Gminy Nowe Ostrowy 
z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
rada gminy podejmuje uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. Uchwała w sprawie wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela
nieruchomości stanowi akt prawa miejscowego.

Na podstawie art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.
Dz. U. 2019 r. poz. 2010 ze zm.), Rada Gminy, w drodze uchwały, określa m.in.: wzory deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także warunki i tryb składania
deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Uchwalenie nowego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
wynika z dostosowania go do zmienionych przepisów powyższej ustawy, m.in. brak wyboru sposobu
metody gromadzenia odpadów - obowiązek segregacji, oświadczenie o posiadaniu kompostownika
i kompostowaniu odpadów, zmiana terminu na zgłaszanie zmian w deklaracjach (było 14 dni, jest do
10 dnia następnego miesiąca), w deklaracji dodano klauzulę RODO.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie nowej uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości uznaje się za
zasadne.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Nowe Ostrowy

Jacek Olesiński 
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