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UCHWAŁA NR ……/……./2020 

RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI 

z dnia …………………. 2020 r. 

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych  

na terenie Gminy Gołdap 

Na podstawie art. 6m ust. 1a i 1b oraz art. 6n ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września                                  

1996   r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.), uchwala 

się co następuje: 

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

składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Gołdap, 

stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

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

elektronicznej: 

1) format elektroniczny deklaracji oraz układ informacji i powiązań między nimi, stanowiący  załącznik 

nr  2 do niniejszej uchwały, 

2) deklarację udostępnia się w formacie XML, 

3) złożenie deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej następuje poprzez wypełnienie 

deklaracji i przesłanie jej przez formularz elektroniczny umieszczony  na elektronicznej platformie 

usług administracji publicznej ePUAP, 

4) deklaracja przesłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem 

elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej          

(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 162 ze zm.) podpisem potwierdzonym profilem zaufanym lub profilem 

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

realizujących zadania publiczne  (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 346 ze zm.). 

§ 2. Deklarację, o której mowa w §1 składa się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gołdapi,                           

ul. Plac Zwycięstwa 14 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie: 

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, 

2) do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących 

podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 § 3. Traci moc uchwała Nr XIV/111/2015 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 30 listopada 2015                          

r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Gołdap. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie 1 sierpnia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko – Mazurskiego. 

 

                                                                                               Przewodniczący Rady Miejskiej  

                                                                                                     Wojciech Hołdyński 



UZASADNIENIE 

      Na podstawie art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku                      

w gminach (t.j. Dz.U.2019 r., poz. 2010 ze zm.) Rada Miejska w Gołdapi w drodze uchwały, określa 

m.in.: wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Gołdap, a także warunki i tryb 

składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

 

      Uchwalenie nowego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi wynika z dostosowania go do zmienionych przepisów powyższej ustawy, m.in.:  

-  brak wyboru sposobu metody gromadzenia odpadów - obowiązek segregacji, 

- zmiana terminu na zgłaszanie danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty                      

za gospodarowanie odpadami komunalnymi (było 14 dni, jest do 10 dnia miesiąca następującego                    

po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana),                         

 - wprowadzono zwolnienie z części opłaty dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami 

mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne                         

w kompostowniku przydomowym, 

-  dodano klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (RODO).    

      

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 

 

 

 

 


