
Projekt 
 
z dnia  15 czerwca 2020 r. 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej 

Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn.zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów, stanowiącej załącznik 
nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 2. Deklarację składa się w Urzędzie Miasta Hrubieszów lub za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej. 

§ 3. 1. Dopuszcza się składanie deklaracji wyłącznie 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). 

2. Układ informacji i powiązań między nimi zgodnie z przepisami o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne został opisany w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały i jest zgodny 
ze wzorem w formie pisemnej. 

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

1) deklarację drogą elektroniczną należy składać za pomocą elektronicznej platformy usług administracji 
publicznej „ePUAP” pod adresem www.epuap.gov.pl; 

2) składana deklaracja musi być opatrzona: 

a) bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji 
elektronicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 162 z późn. zm.) lub 

b) 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). 

§ 5. Traci moc uchwała Nr X/86/2019 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie 
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2019 r. poz. 3859). 

§ 6. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 
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§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 2021 r. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Anna Naja 
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Układ informacji i powiązań między nimi w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

 

Nazwa pola 
 

Typ 
 

Wymagane 
 

Uwagi 
ID 

wzorcowe 

3. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia 

deklaracji 

Pole wyboru T 1 z 3 ID03 

4. Data powstania obowiązku lub zmiany danych Pole daty T Format rrrr-mm-dd ID04 

5. Rodzaj podmiotu Pole wyboru T 1 z 5 ID05 

6. Rodzaj właściciela nieruchomości Pole wyboru T 1 z 3 ID06 

7. Nazwa pełna / Nazwisko Pole edycji T  ID07 

8. Nazwa skrócona / Pierwsze imię, drugie imię Pole edycji N  ID08 

9. REGON Pole edycji N  ID09 

10. NIP Pole edycji N  ID10 

11. PESEL Pole edycji N  ID11 

12. Imię ojca Pole edycji N  ID12 

13. Imię matki Pole edycji N  ID13 

14. Kraj Pole edycji T  ID14 

15. Województwo Pole edycji T  ID15 

16. Powiat Pole edycji T  ID16 

17. Gmina Pole edycji T  ID17 

18. Miejscowość Pole edycji T  ID18 

19. Ulica Pole edycji T  ID19 

20. Nr domu Pole edycji T  ID20 

21. Nr lokalu Pole edycji N  ID21 

22. Kod pocztowy Pole edycji T Format xx- xxx ID22 

23. Poczta Pole edycji T  ID23 

24. Nr telefonu Pole edycji N  ID24 

25. Adres e-mail Pole edycji N  ID25 

26. Miejscowość Pole edycji T  ID26 

27. Ulica Pole edycji N  ID27 

28. Nr domu Pole edycji T  ID28 

29. Nr lokalu Pole edycji N  ID29 

30. Kod pocztowy Pole edycji T Format xx- xxx ID30 

31. Poczta Pole edycji T  ID31 

32. Oświadczam, że na nieruchomości zabudowanej 

budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, posiadam 

przydomowy kompostownik i bioodpady stanowiące 

odpady komunalne będą w nim kompostowane oraz 

zamierzam korzystać z częściowego zwolnienia            

z opłaty 

 
Pole wyboru 

T 1 z 2 ID32 

33. Liczba osób zamieszkujących od 1 do 4 Pole edycji N  ID33 

34. Stawka opłaty Pole edycji N  ID34 

35. Wysokość miesięcznej opłaty bez zwolnienia za 

kompostowanie bioodpadów (iloczyn poz. 33 i 34) Pole edycji N 
 

ID35 

36. Liczba osób zamieszkujących od 5 do 7 Pole edycji N  ID36 

37. Stawka opłaty Pole edycji N  ID37 

38. Wysokość miesięcznej opłaty bez zwolnienia za 

kompostowanie bioodpadów (iloczyn poz. 36 i 37) Pole edycji N 
 

ID38 

39. Liczba osób zamieszkujących od 8 i powyżej Pole edycji N  ID39 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Hrubieszowie

z dnia .................... 2020 r.
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40. Stawka opłaty Pole edycji N  ID40 

41. Wysokość miesięcznej opłaty bez zwolnienia za 

kompostowanie bioodpadów (iloczyn poz. 39 i 40) Pole edycji N 
 

ID41 

42. Kwota zwolnienia nieruchomości zabudowanej 

budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wyliczona Pole edycji N 
 

ID42 

43. Łączna opłata miesięczna za gospodarowanie 

odpadami wynosi zł 
Pole edycji T 

 
ID43 

44. Nazwisko Pole edycji T  ID44 

45. Imię Pole edycji T  ID45 

46. Data wypełnienia Pole daty T Format rrrr-mm-dd ID46 

47. Podpis (pieczęć) podmiotu zobowiązanego do 

złożenia deklaracji 

deklaracji 

Pole edycji N 
 

ID47 

 

* ID może się różnić od wzorcowego, przy czym każde pole musi posiadać unikalne ID i być zachowany układ 

informacji i powiązań między polami. 
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Uzasadnienie

W dniu 6 września 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1579). W związku ze zmianą
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zachodzi konieczność dostosowania przedmiotowej
uchwały do wymagań ustawowych. Art. 6n ust. 1 wyżej wspomnianej ustawy obliguje Radę Gminy do
określenia w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz do określenia
warunków i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zmiana terminów
składania deklaracji, wprowadzenie obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zwolnienia
w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne
w kompostowniku przydomowym wymaga zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty.

Wobec powyższego, przedmiotową uchwałę należy uznać za celową i uzasadnioną.

Imię i nazwisko,
stanowisko

Data Podpis

Sporządził (a): ANNA FRĄCZEK
Naczelnik Wydziału
Gospodarki Komunalnej i
Ochrony Środowiska

Sprawdzono pod względem formalno -
prawnym:

MARIOLA SADOWSKA
radca prawny Urzędu

Uzgodniono pod względem
merytorycznym z naczelnikami
wydziałów lub kierownikami jednostek
organizacyjnych, których zadań dotyczy
lub może dotyczyć treść aktu:

Sprawdzono pod względem redakcyjnym: MONIKA PODOLAK
Sekretarz Miasta

Uzgodniono ze Skarbnikiem (gdy projekt
aktu związany jest z koniecznością
wydatkowania środków z budżetu):

Zatwierdzono przez Burmistrza:
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