
UCHWAŁA NR XIII/115/2020
RADY GMINY JABŁONNA

z dnia 29 stycznia 2020 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
2019, poz. 506 ze zm.)oraz art. 6m ust. 1b, 6n ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) Rada Gminy Jabłonna 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 osobiście w siedzibieUrzędu Gminy Jabłonna lub drogą pocztową na adres Urząd 
Gminy Jabłonna, Jabłonna-Majątek 22, 23-114 Jabłonna.

3. Dopuszcza się wypełnienie i złożenie deklaracji do osoby upoważnionej przez Wójta Gminy Jabłonna.

4. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składa się do Urzędu Gminy 
Jabłonna w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

5. W przypadku zmiany danych zawartych w uprzednio złożonej deklaracji będących podstawą ustalenia 
wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest zobowiązany 
złożyć do Urzędu Gminy Jabłonna nową deklarację w terminie do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym nastąpiła zmiana.

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 warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1. Dopuszcza się składanie deklaracji wyłącznie w formatach wymienionych w rozporządzeniu Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, 
doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów 
elektronicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 180).

2. Układ informacji i powiązań pomiędzy nimi w deklaracji określa załącznik do uchwały.

3. Deklaracje wraz z wypełnionymi formularzami i innymi załącznikami mogą być przesłane za pomocą 
elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.

4. Deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. 
z 2019r., poz. 162) weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym 
profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019r., poz 700 z późn. zm.).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jabłonna.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XX/138/2016 Rady Gminy Jabłonna z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie określenia 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy (Dz. Urz. Woj. Lub. z dnia 7 lipca 2016 r.), zmieniona uchwałą 
Nr IV/30/2019 Rady Gminy Jabłonna z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/138/2016 z dnia 
05 lipca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Lub. z dnia 20 marca 2019r. poz. 1870) 
oraz uchwałą Nr XII/109/2019 Rady Gminy Jabłonna z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 
IV/30/2019 z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
zagospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Lub. z dnia 
14 stycznia 2020 r. poz. 387).

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubelskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Mielnik
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Załącznik do Uchwały Nr XIII/115/2020  

Rady Gminy Jabłonna z dnia 29.01.2020 r. 
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