
UCHWAŁA NR ……………
RADY GMINY ŻABIA WOLA

z dnia 21 czerwca 2016 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela 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 (Dz. U. z 2016r., poz. 446), art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września
1996  r.  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w gminach  (Dz.  U.  z  2016r.,  poz.  250  t.j.),  
Rada Gminy Żabia Wola uchwala, co następuje: 

§ 1.
1.  Określa  się  wzór  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żabia
Wola.
2. Wzór deklaracji stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 
3. Deklarację o której mowa w ust. 1 właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w
Urzędzie Gminy Żabia Wola przy ul. Głównej 3 w Żabiej Woli. 
4. Deklaracje składane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej należy składać 
za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.
5. Dopuszcza się składanie deklaracji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej
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 2015r., poz.971 t.j.).
6. Układ informacji i powiązań deklaracji składanej za pośrednictwem środków komunikacji
elektronicznej określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
7.  Deklaracja  złożona  za  pośrednictwem  środków  komunikacji  elektronicznej  musi  być
podpisana  bezpiecznym  podpisem  elektronicznym  weryfikowanym  przy  pomocy
kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żabia Wola. 

§ 3.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i 
wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2016r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Olczak



UZASADNIENIE

Rada Gminy Żabia Wola, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego 
obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ułatwienia 
składania deklaracji, stanowiącej akt prawa miejscowego określiła w drodze uchwały wzór 
deklaracji obejmuje wymagane informacje, objaśnienia i pouczenia.

      PRZEWODNICZĄCY RADY

         Roman Olczak


