
UCHWAŁA NR XXVII/413/2021 
RADY GMINY STĘŻYCA 

z dnia 7 grudnia 2021 r. 

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Stężyca oraz warunków i trybu 

jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. 
Dz. U. z 2021 r. poz. 1373 z późn. zm.) oraz art. 6m ust. 1b oraz art. 6n ustawy z dnia 
13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 888 
z późn. zm.) Rada Gminy Stężyca 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Stężyca, na których zamieszkują 
mieszkańcy - w brzmieniu określonym załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Stężyca, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - w brzmieniu określonym załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Deklaracje, o których mowa w § 1 właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w terminie 
14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub wytworzenia na danej 
nieruchomości odpadów komunalnych. 

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych 
powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację 
w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. 

3. Deklaracje, o których mowa w § 1 właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć do Wójta Gminy 
Stężyca w Urzędzie Gminy Stężyca, ul. Parkowa 1, 83-322 Stężyca lub za pomocą Elektronicznej Skrzynki 
Podawczej Urzędu Gminy Stężyca. 

4. Warunki i tryb składania deklaracji, o których mowa w § 1, za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIII/170/2020 Rady Gminy Stężyca z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ustalenia 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości położonych na terenie Gminy Stężyca oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stężyca. 

§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Stężyca 

 
 

Stefan Literski 
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/413/2021 

Rady Gminy Stężyca 

z dnia 7 grudnia 2021 r. 

Warunki i tryb składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

Określa się warunki i tryb składania deklaracji, za pomocą środków komunikacji elektronicznej: 

1) Deklaracja w postaci elektronicznej podlega udostępnieniu na stronie internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej Urzędu Gminy Stężyca. 

2) Deklaracje przesyłane są poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Gminy Stężyca za 
pośrednictwem elektronicznej Platformy Administracji Publicznej. 

3) Deklaracje muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem 
potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. 

4) Dopuszcza się składanie deklaracji w formie elektronicznej 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. 

5) Format elektroniczny deklaracji zgodny jest z uchwalonym wzorem deklaracji.
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UZASADNIENIE

Zmiana uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości ma na celu dostosowanie jej zapisów w związku z

podjęciem Uchwały Nr XXIII/350/2021 Rady Gminy Stężyca z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a

powstają odpady komunalne.

Uchwała wprowadza odrębny wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (załącznik nr 1) oraz

odrębny wzór (załącznik nr 2) dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a

powstają odpady komunalne, którzy mocą Uchwały Nr XXIII/350/2021 Rady Gminy Stężyca z dnia 22

czerwca 2021 r., objęci zostaną od dnia 1 stycznia 2022 r. gminnym systemem gospodarowania odpadami

(tj. wyłącznie dla właścicieli nieruchomości na których prowadzona jest działalność Urzędu Gminy Stężyca

i innych jednostek organizacyjnych Gminy Stężyca działających w formie jednostek budżetowych;

instytucji kultury, dla których organizatorem, współorganizatorem lub współprowadzącym jest Gmina

Stężyca; gminnych osób prawnych).

W świetle powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
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