
- PROJEKT - 

Uchwała Nr ……………….. 

                                                         Rady Gminy Niegowa 

z dnia ………. 

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi i sposobu jej składania przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych 

na terenie Gminy Niegowa 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 

roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 446) oraz art. 6n ust.1 pkt 1 ustawy    z dnia 13 

września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U.  z 2016r., poz. 250 ),  oraz 

po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 

ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o  wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 239 ze 

zm.)  

Rada Gminy Niegowa 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

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

składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Niegowa, 

stanowiący  załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2 

1. Deklaracje, o których mowa w § 1 właściciele nieruchomości są zobowiązani złożyć w Urzędzie 

Gminy w Niegowie ul. Sobieskiego 1  42-320 Niegowa, w następujących terminach: 

1). 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej 

nieruchomości odpadów komunalnych, 

2). 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych 

powstających na danej nieruchomości.  

 

§ 3 

1. Deklaracja może być składana w postaci elektronicznej za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej przy użyciu elektronicznej skrzynki podawczej ESP Niegowa, poprzez elektroniczną 

platformę usług administracji publicznej (ePUAP) - adres skrytki: /UG-Niegowa/skrytka lub poprzez 

pocztę e-mail: urzad@niegowa.pl. 

2. Wzór deklaracji w postaci dokumentu PDF udostępniany jest do pobrania w Biuletynie Informacji 

Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Gminy Niegowa pod adresem: 

http://www.niegowa.bip.net.pl/ w zakładce „Ochrona środowiska” kategoria: gospodarka odpadami 

komunalnymi oraz w serwisie ESP Niegowa: https://niegowa.eboi.pl - w katalogu spraw.  

3.Deklaracja powinna być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy 

pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym 

ePUAP. 

§ 4 

1. Traci moc Uchwała nr 213/XXVII/2013 Rady Gminy Niegowa z dnia 21 marca 2013r.     w sprawie 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  składanej przez 

właściciela nieruchomości. 



2. Traci moc Uchwała Nr 311/XLI/2014 Rady Gminy Niegowa z dnia 30 października 2014r.                 

w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niegowa. 

 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Uzasadnienie 

W myśl postanowień art. 11 ustawy z 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu 

czystości  i porządku w gminach (Dz. U. z 2015 r. poz. 87), z dniem 31 lipca 2016 r. tracą moc – nadal 

obowiązujące, podjęte przed 1 lutego 2015 r. - uchwały będące aktami prawa miejscowego. 

 Wobec powyższego koniecznym stało się zgodnie z art. 6n oraz  w związku z art. 6j ust. 3b ustawy z 

dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 

poz. 250) podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu jej składania  przez właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych położonych na terenie Gminy Niegowa. 

. 

 

 

http://sip.lex.pl/#/dokument/18158854#art%2811%29

