
Projekt 
Uchwała Nr……………2020 

Rady Gminy Nadarzyn 

z dnia  …. …… 2020 r. 

 

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy 

Nadarzyn 

 

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

gminnym (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm. poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815, poz. 1571), 

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

(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm. poz. 1579, Dz.U.  z 2020 r. poz. 150, poz. 284) Rada 

Gminy Nadarzyn uchwala co następuje: 

 

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

komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Nadarzyn stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej 

uchwały. 

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

komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości, na których znajduje się domek  

letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,  

położonych na terenie Gminy Nadarzyn stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. 1. Deklaracje o których mowa w § 1 i § 2 można złożyć: 

1) osobiście w formie papierowej w Urzędzie Gminy Nadarzyn ul. Mszczonowska 24, 

05-830 Nadarzyn, 

2) w formie papierowej za pośrednictwem poczty, przesyłając ją na adres Urzędu Gminy 

Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn, 

3) w formie elektronicznej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, za 

pomocą elektronicznej skrzynki podawczej funkcjonującej w ramach Elektronicznej 

Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). 

2. Deklaracja przesłana w formie elektronicznej musi być opatrzona 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. 162 z późn. zm.) lub 

podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 

2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( t. j. Dz.U. 

z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.). 

3. Format elektroniczny XML oraz układ informacji i powiazań między danymi w deklaracji 

w formacie XML określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 4. Deklaracje o których mowa  w § 1 i § 2 właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć 

w terminie: 

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

powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, 

2) w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości 

odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel 



nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.  

§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Nr XXI.271.2016 Rady 

Gminy Nadarzyn z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.  

 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nadarzyn. 

 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE  

do projektu Uchwały Nr……………2020 

Rady Gminy Nadarzyn 

z dnia  …. …… 2020 r. 

 

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy 

Nadarzyn 

 

 

 

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

w gminach Rada Gminy, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ułatwienia składania 

deklaracji, określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego wzór deklaracji                

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, informację o terminach               

i miejscu składania deklaracji oraz warunki i tryb składania za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej. 

W projekcie uchwały dokonano podziału deklaracji na dwie odrębne, tj.: 

1) wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanych przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, 

położonych na terenie Gminy Nadarzyn stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej 

uchwały. 

2) wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanych przez właścicieli nieruchomości, na których znajduje się domek  

letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe,  położonych na terenie Gminy Nadarzyn stanowiący załącznik nr  2 

do niniejszej uchwały. 

W projekcie deklaracji uwzględniono także informacje wskazane 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, pouczenie, że deklaracja stanowi 

podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego oraz informację o terminach i miejscu 

składania deklaracji.  

 

       

W związku z powyższym, podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. 

 
 

 

 

 

 

 

 


