
 

 

UCHWAŁA NR XXXII/250/2020 

RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY 

z dnia 14 grudnia 2020 r. 

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasta Dębica 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 

Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) 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 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.) Rada Miejska 

w Dębicy uchwala, co następuje: 

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

przez właścicieli nieruchomości, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały dla zabudowy 

jednorodzinnej, oraz załącznik nr 2 dla zabudowy wielolokalowej. 

§ 2. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości 

obowiązani są składać osobiście w Urzędzie Miejskim w Dębicy, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica lub drogą 

pocztową na adres: Burmistrz Miasta Dębica,  ul. Ratuszowa 2,  39-200 Dębica, na formularzu zgodnie 

z ustalonym wzorem dla danego typu  nieruchomości. 

§ 3. Określa się następujące terminy składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi: 

1) w terminie 14 dni od zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca; 

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

podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym 

nastąpiła zmiana. 

§ 4. Określa się, iż dokumentem potwierdzającym dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, jest oświadczenie osoby zobowiązanej do złożenia deklaracji 

wskazujące faktyczną liczbę osób zamieszkałych na nieruchomości, której dotyczy deklaracja, jeśli dane 

zawarte w deklaracji różnią się od danych znajdujących się w zasobach Urzędu Miejskiego w Dębicy, którego 

wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 5. Określa się warunki i tryb składania deklaracji, o której mowa w uchwale za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej: 

1) Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formie elektronicznej 

właściciel nieruchomości może przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy 

wykorzystaniu Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e – PUAP), oraz portalu e-Usługi 

Gminy Miasta Dębica w formatach: doc, docx, pdf z układem informacji i powiązań między nimi 

wynikających ze wzoru deklaracji określonej w załącznikach do uchwały. 
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2) Warunkiem złożenia deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest jej podpisanie 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu 

w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. 

Dz. U. z 2019 r., poz. 162 z późn. zm.), albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym, elektronicznej 

Platformy Usług Administracji Publicznej 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 z późn. zm). 

§ 6. Przekazywanie deklaracji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej musi odbywać się 

w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych w nich zawartych oraz 

w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dębica. 

§ 8. Traci moc uchwała Nr XXVIII/311/2012 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 28 listopada 2012 r. 

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właściciela nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zmieniona uchwałą Nr X/90/2015 z dnia 

21 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują 

mieszkańcy oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej, oraz uchwałą Nr XIV/85/2019 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie 

zmiany uchwały Nr XXVIII/311/2012 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zmienionej uchwałą nr X/90/2015 z dnia 21 września 

2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz 

określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi 

w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. 

  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Dębicy 

 

 

mgr inż. Mateusz Cebula 
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