
                                                       Uchwała Nr V/ 24 /2019 
Rady Gminy Abramów 
z dnia 01 lutego 2019 r. 

 

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu 

składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 6n ust. 1 i ust. 2 ustawy z 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze 

zm.)  - Rada Gminy Abramów uchwala, co następuje: 

§ 1 

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

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, zgodnie z załącznikiem do uchwały. 

2. Deklaracje składa się w siedzibie Urzędu Gminy Abramów przy ul. Szkolna 2 w pok. nr 7, 

lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

3. Deklarację składa się w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości 

pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości niezamieszkałej odpadów 

komunalnych. 

4. 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. 

§2 

Określa się warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej: 

 1) układ informacji i powiązań pomiędzy nimi w deklaracji elektronicznej jest zgodny z 

obowiązującym wzorem deklaracji w formie pisemnej; 

2) składanie deklaracji elektronicznych odbywa się z wykorzystaniem Elektronicznej 

Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP w formatach wymienionych w 

rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i 

doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii 

dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 180), 

3) deklaracje muszą być opatrzone: 

a) bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie 



elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.) lub 

b) profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( Dz. z. U. z 2017 r., poz. 570) 

 4) po złożeniu deklaracji zostanie wystawione urzędowe potwierdzenie odbioru. 

§ 3 

 Wzór deklaracji stanowi załącznik do niniejszej uchwały 

§ 4 

 Traci moc uchwała Nr XVIII/85/2016 Rady Gminy z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie 

określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2016 r. poz. 2852) 

oraz uchwała Nr XIX/88/2016 Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany 

uchwały Nr XVIII/85/2016 Rady Gminy z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie określenia 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2016 r. poz. 2853). 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Abramów . 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubelskiego, z mocą obowiązywania od 1 marca 2019 r. 

 

                                                                                                                Przewodnicząca Rady Gminy 

                                                                                                                            Beata Łysiak 


