
Projekt 
Uchwała Nr………/……/2016 
Rady Gminy Nadarzyn 
z dnia  …. czerwca 2016 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 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 466), art. 6n  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 250) 
uchwala się co następuje: 
 
§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonej na terenie Gminy 
Nadarzyn stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2 Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właściciela domku letniskowego, lub innej nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, wykorzystywanych jedynie przez część roku nieruchomości położonej na terenie 
Gminy Nadarzyn stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. 1. Ustala się, że pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie opłatami 
komunalnymi, o której mowa w § 1 właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć w 
Urzędzie Gminy Nadarzyn ul. Mszczonowska 24 w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na 
tej nieruchomości pierwszego mieszkańca, a w przypadku deklaracji o której mowa w § 2 w 
terminie 14 dni od powstania odpadów na terenie nieruchomości. 

2. Deklarację właściciel nieruchomości może złożyć w formie elektronicznej za 
pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy Nadarzyn. 

3.  Deklaracja przesłana w formie elektronicznej musi być opatrzona za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie 
elektronicznym (Dz.U. Nr. 130, poz.1450 ze zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem 
zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 z póź. zm.). 

4. Format elektroniczny oraz układ informacji i powiazań między danymi w deklaracji określa 
załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

 
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXIV/360/2013 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 19.06.2013 r. 
 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nadarzyn. 
 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 
 
 
 
 


