
PROJEKT 
UCHWAŁA NR .../..../.... 

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

 
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  2020  r. poz. 713  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 2020 r., poz. 
1439 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 § 1. Określa się: 

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 na której znajdują się domki letniskowe lub inne 
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - załącznik nr 2 do 
uchwały. 

 § 3. 1. Deklarację, o której mowa w § 1, składa się w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna, ul. 
Akacjowa 39/40. 

 § 4. 1. Właściciel nieruchomości może złożyć deklarację w formie elektronicznej poprzez 
przesłanie deklaracji na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Miasta Podkowa Leśna, na 
Platformie Usług Administracji Publicznej pod adresem http://epuap.gov.pl (poprzez 
wypełnienie formularza stanowiącego załącznik do uchwały) lub na adres poczty 
elektronicznej: urzadmiasta@podkowalesna.pl. 

2. Deklaracje składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej sporządza się w 
formacie XML, przy zachowaniu układu informacji i powiązań między nimi w deklaracji o 
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określonego w załączniku nr 
3 i 4.  

3. Deklaracje, składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej muszą być 
opatrzone 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.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym, elektronicznej platformy usług 
administracji publicznej zgodnie z art. 20a i 20ae ustawy z dnia 17 lutego 2005 r o 
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publicznej (Dz.  U.  z  2020  r. 
poz. 346 z późn. zm.). 

4. Przekazywanie deklaracji, za pomocą środków komunikacji elektronicznej odbywa się w 
sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych w nich 
zawartych oraz w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem. 



 § 4. Traci moc uchwała 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 miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości 
położonych na terenie Miasta Podkowa Leśna oraz określenia warunków i trybu składania 
deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dziennik Urzędowy Województwa 
Mazowieckiego z dnia 2 kwietnia 2019 r., poz. 4226) 

  § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2021r. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monika Płaszewska-Opalińska 
/-/ 

Radca prawny 
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