
UCHWALA NR XIXl17112013 

RADY GMINY SOCHOCIN 


z dnia 27 marca 2013 r. 


w sprawie wzoru deklaracji 0 wysokosci oplaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi skladanej przez wlascicieli nieruchomosci 


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marc a 1990 
roku 0 samorz~dzie gminnym (tekstjednolity Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z pozn. zm.) 
w zwi~ku z art. 6n ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 roku 0 utrzymaniu czystosci i porz~dku 
w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku, poz. 391 z pozn. zm.) Rada Gminy uchwala, co 
nastcrpuje: 

§ 1.1. Okresla sicr wzor deklaracji 0 wysokosci oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
skladanej W ojtowi Gminy Sochocin przez wlascicieli nieruchomosci zamieszkalych 
i niezamieszkalych, polozonych na obszarze Gminy Sochocin, stanowi~cy zal~cznik nr 1 do 
niniejszej uchwaly. 

2. Deklaracje, 0 ktorej mowa w ust. 1 wlasciciel nieruchomosci jest obowi~any zloZyc 
w terminach okreslonych w art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 roku 0 utrzymaniu 
czystosci i porz~dku w gminach (tekstjednolity Dz. U. z 2012 roku. poz. 391 z porn. zm.) 

§ 2.1. Dopuszcza sicr skladanie deklaracji we wszystkich formatach wymienionych 
w Rozporz~dzeniu Prezesa Rady Ministrow z dnia 14 wrzesnia 2011 roku w sprawie spo~dzania 
pism w formie dokumentow elektronicznych, dorcrczania dokumentow elektronicznych oraz 
udostcrpniania formularzy, wzorow i kopii dokumentow elektronicznych (Dz. U. z 2011 r., Nr 206, 
poz. 1216). 

2. Uklad informacji i powi~aft micrdzy mmi w deklaracji 0 wysokosci oplaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi zostanie okreslony odrcrbn~ uchwal~. 

§ 3. Deklaracje, 0 ktorych mowa w § 1, wlasciciele nieruchomosci skladaj~ pisemnie w Urzcrdzie 
Gminy w Sochocinie lub w formie elektronicznej za pomoc~ elektronicznej skrzynki podawczej 
Urzcrdu Gminy Sochocin. 

§ 4. Deklaracje, 0 ktorych mowa w § 1, przesylane w formie elektronicznej musz~ byc opatrzone 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc~ waznego kwalifikowanego 
certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 wrzdnia 2001 roku 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 
z 2013 r., poz. 262) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z art. 20a 
i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 0 informatyzacji dzialalnosci podmiotow realizuj~cych 
zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235). 

§ 5. Wykonanie uchwaly powierza sicr W ojtowi Gminy Sochocin. 



§ 6. Traci moe uehwala Rady Gminy Soehocin Nr XVIIIIl46/2012 z dnia 19 grudnia 2012 roku 
w sprawie wzoru deklaraeji 0 wysokosei oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
skladanej przez wlaseicieli nieruehomosei. 

§ 7. Uehwala wehodzi w zyeie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzydowym 
Wojew6dztwa Mazowieekiego. 



UZASADNIENIE 

do UCHWALY NR XIXI17112013 


RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 27 marca 2013 r. 


w sprawie wzoru deklaracji 0 wysokosci oplaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi skladanej przez wlascicieli nieruchomosci 


Przepisy ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 roku 0 utrzymaniu czystosci i porzCldku w 
gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku, poz. 391), ohligujCl Rad~ Gminy do okreSlenia w 
drodze uchwaly, stanowiClcej akt prawa miejscowego, wzoru deklaracji 0 wysokosci oplaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi skladnej przez wlascicieli nieruchomosci, jednoczesnie 
wskazujClc konieczne elementy skladowe deklaracji. 

W zwiClZku z powyzszym podj~cie uchwaly jest uzasadnione. 


