
Projekt

z dnia  .......................                                                 
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia .................... 2018 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000) oraz art. 6m ust. 1a i 1b, art. 6n 
ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 
z 2017 r., poz. 1289, poz. 2056, poz. 2422, Dz. U. z 2018 r., poz. 650), uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały.

§ 2. Deklaracje, o których mowa w § 1, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć 
w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

§ 3. Deklaracje, o których mowa w § 1, można składać za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej, za pośrednictwem platformy ePUAP na elektronicznej skrzynce podawczej 
Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Deklaracja musi być opatrzona podpisem 
elektronicznym (posiadający Kwalifikowany Certyfikat) lub profilem zaufanym ePUAP.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
§ 5. Traci moc uchwała nr XXXV/436/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 

22 lutego 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2017 r., 
poz. 1313)

§ 6. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego 
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia....................2018 r.

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej 
przez właścicieli nieruchomości
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UZASADNIENIE

W związku z częstymi zmianami w przepisach prawa, proponuje się nowy wzór deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w którym w podstawie
prawnej podano art. wraz z nazwą ustawy, natomiast usunięto informację o tekście
jednolitym (dziennik ustaw, pozycja, zmiany) – tak aby deklaracja była aktualna pomimo
wprowadzanych zmian do ustaw. Dodatkowo zrezygnowano z możliwości składania
deklaracji za pośrednictwem portalu mieszkańca na stronie internetowej www.piotrkow.pl.
Mieszkańcy mogą składać deklaracje osobiście w siedzibie urzędu lub za pomocą środków
komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy ePUAP na elektronicznej
skrzynce podawczej Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Deklaracja musi być
opatrzona podpisem elektronicznym (posiadający Kwalifikowany Certyfikat) lub profilem
zaufanym ePUAP.
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