
 

  
Uchwała Nr X/62/2015 

Rady Miejskiej 
w Tyszowcach 

z dnia 1 września 2015 r. 
 
 

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu 
składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6n ust. 
1 art. 6m ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) - Rada Miejska uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 1.Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości połoŜonych na terenie Gminy 
Tyszowce, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 
 
2. Deklaracje składa się w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. 3 Maja 8 w Tyszowcach. 

 
§ 2. Deklaracje, o których mowa § 1 właściciele nieruchomości zamieszkałych obowiązani 

są złoŜyć do Burmistrza Tyszowiec w terminie:   
1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub 

powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, 
2) 14 dni od dnia wystąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości 

naleŜnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności zmiany 
ilości zamieszkałych osób na terenie nieruchomości lub przystąpienia, bądź odstąpienia 
od zbierania odpadów w sposób selektywny. Opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc w którym nastąpiła 
zmiana. 

 
§ 3. 1. Deklaracje, o których mowa § 1 właściciele nieruchomości mogą złoŜyć za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej. 
 
2. ZłoŜenie deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej następuje poprzez 
wypełnienie i przesłanie formularza elektronicznego umieszczonego na elektronicznej 
platformie usług administracji publicznej zwanej ePUAP. Akceptowalną formą złoŜenia 
deklaracji są pliki w formatach DOC, RTF, ODT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF. 
 
3. Deklaracja przesłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym za pomocą waŜnego kwalifikowanego certyfikatu 
w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 262 z późn. zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej 
Platformy Usług Administracji Publicznej zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (j.t. Dz. U. 
z 2014 r. poz. 1114) 



 

 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tyszowiec. 

 
§ 5. Tracą moc: Uchwała Nr XXV/147/2012 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 10 

grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Lubel. 
z 2013 r. poz. 160) oraz Uchwała Nr XXX/191/2013 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 30 
lipca 2013 r. w sprawie warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2013 r. poz. 3813. 
 

§ 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubelskiego. 

 
 
 

 

 


