
 

 

UCHWAŁA NR 86/2016 

RADY MIEJSKIEJ W PRZEMYŚLU 

z dnia 23 czerwca 2016 r. 

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(jedn. tekst: Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz  art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (jedn. tekst: Dz. U. z 2016 r. poz. 250) Rada Miejska w Przemyślu 

uchwala, co następuje: 

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

przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Miejskiej Przemyśl „DO”, stanowiący 

załącznik do uchwały. 

§ 2. Deklarację o której mowa w § 1 właściciele nieruchomości zobowiązani są do złożenia w Urzędzie 

Miejskim w Przemyślu, Rynek 1 w terminach: 

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na niej 

odpadów komunalnych, 

2) 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

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

elektronicznej, zwanej dalej e-Deklaracją. Wzór elektronicznej deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi jest zgodny z wzorem deklaracji stanowiącym załącznik do niniejszej 

uchwały. 

1) Format elektroniczny deklaracji o której mowa w § 1 określa się jako format danych XML z układem 

informacji i powiązań między nimi wynikający ze wzoru deklaracji określonej w załączniku do uchwały, 

2) Deklaracje mogą być przesłane za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej 

ePUAP, 

3) e-Deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym 

za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. 

o podpisie elektronicznym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 262) lub podpisem potwierdzonym profilem 

zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla. 
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§ 5. Traci moc uchwała Nr 69/2015 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie 

określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. 

Podkarpackiego z 2015 r. Nr 1684). 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego.   

  

 

Przewodnicząca 

Rady Miejskiej 

 

 

Lucyna Podhalicz 
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