
PROJEKT 
UCHWAŁA NR .../.../2019  

RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA 
z dnia ………….. 2019 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi i miejsca składania deklaracji przez właścicieli 
nieruchomości położonych na terenie Miasta Podkowa Leśna oraz określenia warunków 

i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej  
 

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

(Dz. U. z 2019  r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 6n ust. 1 w zw. z art. 6m ust. 1a i 1b ustawy 

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1454 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 § 1. 1. W uchwale Nr 54/V/2019 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 14 marca 2019 r 

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na 

terenie Miasta Podkowa Leśna oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej wprowadza się następujące zmiany: 

1)  dodaje się § 1 pkt 1 w brzmieniu: 

„1) wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właściciela nieruchomości położonej na terenie Miasta Podkowa Leśna, na której 

zamieszkują mieszkańcy – załącznik nr 1 do uchwały,”;  

 2) wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właściciela nieruchomości położonej na terenie Miasta Podkowa Leśna, na której 

zamieszkują mieszkańcy, stanowiący załącznik nr 1 oraz powiązany z nim załącznik nr 3 

otrzymują brzmienie odpowiednio jak załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.  

  § 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 
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UZASADNIENIE 

do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji  
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i miejsca składania 

deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Podkowa Leśna 
oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą  

środków komunikacji elektronicznej 
 

          

        W związku z Uchwałą Nr 9.162.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Warszawie z dnia 16 kwietnia 2019 roku orzekającej o nieważności uchwały Nr 54/V/2019 

Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 14 marca 2019r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i miejsca składania deklaracji 

przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Podkowa Leśna oraz określenia 

warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej – w 

części, tj. w zakresie §1 pkt 1 oraz załącznika  nr 1 i nr 3, konieczne jest uchwalenie nowych 

załączników nr 1 i 3.  

 

W uchwale określono: wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonej na terenie Miasta Podkowa 

Leśna, na której zamieszkują mieszkańcy, stanowiący załącznik nr 1 oraz powiązany z nim 

załącznik nr 3 otrzymują brzmienie odpowiednio jak załączniki do niniejszej uchwały. 
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