
UCHWAŁA NR  VII/35/2015
RADY MIASTA RADZYŃ PODLASKI

z dnia 28 kwietnia 2015 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 6n ust. 1 i ust. 2 ustawy z 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 j. t. ze zm.) - 
Rada Miasta Radzyń Podlaski uchwala, co następuje:

§ 1

1.  Określa  się  wzór deklaracji  o  wysokości  opłaty za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości, zgodnie z załącznikami do uchwały.

2. Deklaracje składa się w siedzibie Urzędu Miasta Radzyń Podlaski przy ul. Warszawskiej 32, 21- 
300 Radzyń Podlaski.

3.  Dane  osobowe  zawarte  w  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami 
komunalnymi mogą zostać zweryfikowane przez pracownika Urzędu Miasta Radzyń Podlaski na 
podstawie dowodu osobistego osoby składającej deklarację.

4.  Deklarację  składa  się  w  terminie  14  dni  od  dnia  zamieszkania  na  danej  nieruchomości  
pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

5. W przypadku zmiany danych zawartych w uprzednio złożonej deklaracji lub wydanej decyzji 
określającej wysokość opłaty – właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w 
terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

6. W przypadku zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – deklarację 
składa  właściciel  nieruchomości  wobec  którego  uprzednio  została  wydana  decyzja  określająca 
wysokość opłaty.

§ 2

Określa się następujące warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej:

1.   Format elektroniczny deklaracji udostępnia się w formacie DOC lub ODT.

2.  Deklaracje  są  przesyłane  z  wykorzystaniem  elektronicznej  Platformy  Usług  Administracji 
Publicznej  za  pomocą protokołu  komunikacyjnego sieci  www (http)  szyfrowanego przy użyciu 
protokołu szyfrującego dla sieci www (ssl).

3.   Deklaracje są opatrywane:

1) bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 



certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 262 j. t. ze zm.) lub

2)  podpisem  potwierdzonym  profilem  zaufanym  elektronicznej  Platformy  Usług  Administracji 
Publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r., poz. 1114 j. t.).

§ 3

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez 
właściciela nieruchomości stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XXXVII/200/13 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 20 listopada 
2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.   

 
§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzyń Podlaski.

§ 6

Uchwała  podlega  ogłoszeniu  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego  i 
wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


