
 

 

UCHWAŁA NR XIII/101/2019 

RADY GMINY MIELEC 

z dnia 30 grudnia 2019 r. 

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

składanej przez właścicieli  nieruchomości. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1,art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 6m i art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 roku 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010) 

Rada Gminy  Mielec 

u c h w a l a, co następuje 

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

składanej  przez  właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na 

terenie Gminy Mielec, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Wzór deklaracji o którym mowa w §1 ust.1 zawiera objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia, 

informacje wskazane w art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) oraz pouczenie, że 

deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. 

3. Określa się, iż dokumentem potwierdzającym dane zawarte w deklaracji, o której mowa w ust.1 

w przypadku nieruchomości zamieszkałych jest oświadczenie właściciela nieruchomości o nie zamieszkaniu 

osoby zameldowanej, którego wzór stanowi załącznik  nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Informacje o terminach i miejscu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi zawarte są załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3. 1. Deklaracja może być składana w formie papierowej lub elektronicznej. 

2. Deklaracja w postaci elektronicznej składana jest w formacie xml. 

3. Układ informacji i powiązań między informacjami w deklaracji elektronicznej obejmuje pola zawarte 

w załączniku nr.1. 

4. Deklaracja elektroniczna składana jest za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji 

Publicznej ePUAP. 
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5. Deklaracja składana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 

2016r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz.U. z 2019r., poz.162 z późn. zm.) lub 

podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. 

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2019r., poz.700 z późn. 

zm). 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielec . 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XII/89/2019 Rady Gminy Mielec z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli  

nieruchomości. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 
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