
 
 

UCHWAŁA NR XIV/78/2020 
RADY GMINY MARKUSZÓW 

z dnia 28 września 2020 r. 

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 2020 r., poz. 713 ) art. 6n ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z 13  września 1996 r. o utrzymaniu  czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 )- Rada Gminy  Markuszów uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Markuszów, w brzmieniu określonym 
załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§ 2. 1.  Deklarację o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć w terminie 
określonym w art. 6m ust. 1 i ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

2. Deklarację o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć w siedzibie Gminy 
Markuszów ul. Marka Sobieskiego  1, 24-173 Markuszów , drogą pocztową lub za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej. 

§ 3. Określa się warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej: 

1) dopuszcza się składanie deklaracji we wszystkich 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 z późn zm..); 

2) 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 2020 r., poz. 1173 z późn zm.) weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu 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 2020 r., 
poz. 346 z późn. zm.) 

3) deklaracje przesyła się za pomocą Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP. 

§ 4. Traci moc: uchwała Nr VII/42/2019 Rady Gminy z dnia 30 września 2019 r. w sprawie określenia 
wzoru deklaracji o wysokości  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  składanej przez  właściciela  
nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2019 r., poz. 5681). 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Markuszów 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 16 października 2020 r.

Poz. 5037



§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego, z mocą obowiązującą  od dnia 1 grudnia 2020 r. 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Markuszów 

 
 

Leszek Woch 
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