
 

UCHWAŁA Nr XXVII/374/16 

RADY MIEJSKIEJ W USTRZYKACH DOLNYCH 

z dnia 5 grudnia 2016 r. 

 

 

w sprawie: określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, na których zamieszkują mieszkańcy 

składanej za pomocą środków deklaracji elektronicznej, przez właścicieli 

nieruchomości. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 

6n ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)  

 

Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych uchwala co następuje: 

 

§ 1. 

1. Określa się warunki i tryb składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, na których zamieszkują mieszkańcy, która może być składana za 

pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, poprzez wypełnienie i przesłanie 

formularza elektronicznego umieszczonego na elektronicznej Platformie Usług Administracji 

Publicznej, zwanej dalej „ePUAP” www.epuap.gov.pl. 

2. Wzór deklaracji, o której mowa w pkt 1 został określony w odrębnej uchwale w sprawie: 

określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.  

 

 

§ 2. 

Określa się następujące warunki i tryb składania deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej: 

1. Wzór elektronicznej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości dostępny jest do pobrania na stronie 

internetowej pod adresem: www.ustrzyki-dolne.pl w zakładce „gospodarka odpadami”. 

2. Deklarację w formie elektronicznej właściciel nieruchomości może złożyć za pomocą 

Elektronicznej Skrzynki Podawczej – (ePUAP), dopuszcza się składanie deklaracji  

w formacie; pdf, doc, docx, jpg. 

3. Deklaracja przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem 

elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu  

w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji 

elektronicznej  (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem 

zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) w rozumieniu 

ustawy z dn. 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne (tekst jedn. Dz. U.  z 2014 r. poz. 1114). 

 

§ 3. 

https://sip.lex.pl/#/dokument/16793509#art(18)ust(2)pkt(15)
https://sip.lex.pl/#/dokument/16793509#art(40)ust(1)
https://sip.lex.pl/#/dokument/16797931#art(6(n))ust(1)
https://sip.lex.pl/#/dokument/16797931#art(6(n))ust(1)
http://www.epuap.gov.pl/


1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do złożenia wraz ze składaną elektroniczną 

deklaracją dokumentów potwierdzających inny adres aktualnego miejsca pobytu osoby 

zameldowanej na terenie nieruchomości położonej na obszarze Gminy Ustrzyki Dolne. 

2. W razie braku dokumentu wskazanego w pkt 1 właściciele nieruchomości składają 

oświadczenie potwierdzające adres aktualnego miejsca pobytu osoby zameldowanej. 

 

 

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych. 

 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 

Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r. 

 

 

 


