DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Warszawa, dnia 12 kwietnia 2016 r.
Poz. 3394
UCHWAŁA NR XXIII/115/2016
RADY GMINY RADZIEJOWICE
z dnia 11 kwietnia 2016 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
terminów i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości oraz określenia warunków
i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015r. poz. 1515 j.t. ze zm.) w związku z art. 6n ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r. poz. 250 j.t.), Rada Gminy Radziejowice
uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej
przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, oraz nieruchomości, na których znajdują
się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
wykorzystywane jedynie przez cześć roku, o których mowa w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Radziejowice, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.
§ 2. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć przy użyciu
jednego z poniższych sposobów :
1) osobiście w Urzędzie Gminy Radziejowice ul. Kubickiego 10;
2) przesłać na adres Urzędu Gminy Radziejowice ul. Kubickiego 10, 96-325 Radziejowice;
3) przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Gminy Radziejowice na Platformie Usług
Administracji Publicznej pod adresem http://epuap.gov.pl poprzez wypełnienie formularza stanowiącego
załącznik nr 2 do uchwały.
§ 3. 1. Deklarację, o której mowa § 1, właściciel nieruchomosci obowiazany jest złożyć w ciągu 14 dni od
dnia, zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, wygaśnięcie obowiązku uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opłaty z zastrzeżeniem ust.
nr 2.
2. Termin złożenia pierwszej deklaracji dla właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki
letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane
jedynie przez cześć roku - do dnia 30 kwietnia 2016r.
§ 4. 1. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składana przez
właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, oraz nieruchomości, na których znajdują się
domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
wykorzystywane jedynie przez cześć roku, o których mowa w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Radziejowice, może być skladana za pomocą środków komunikacji elektronicznej według
warunków i trybu określonego niniejszą uchwałą.
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2. Deklaracja złożona 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.) lub podpisem potwierdzonym
profilem zaufanym ePUAP zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j.Dz. U. z 2014 r. poz. 1114).
3. Dopuszcza sie składanie deklaracji we wszystkich formatach wymienionych w rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów
elektronicznych oraz udostępniania formularzy wzorów i kopii dokumentów elektronicznych ( Dz.U. z 2015r.
poz 971).
4. Układ informacji i powiązań składanych deklaracji określa załącznik nr 2 do uchwały.
5. Przekazanie deklaracji następuje poprzez wypełnienie formularza stanowiącego załącznik nr 2 do
uchwały i przesłanie go na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Gminy Radziejowice na Platformie
Usług Administracji Publicznej www.epuap.gov.pl
§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXIII/210/13 Rady Gminy w Radziejowicach z dnia 21 lutego 2013 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziejowice
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego .
Przewodniczący Rady Gminy Radziejowice:
Krystyna Skoneczna
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/115/2016
Rady Gminy Radziejowice
z dnia 11 kwietnia 2016 r.
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