
- PROJEKT - 

Uchwała Nr …/…/2022 

Rady Gminy Kroczyce 

z dnia … grudnia 2022 r.  

 

 

w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi i sposobu ich składania przez właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych położonych na terenie Gminy Kroczyce oraz właścicieli  

nieruchomości, na  których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz warunków i trybu 

składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

 

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

roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz 

art. 6n i art. 6m ust. 1a, 1aa, 1ab i 1b  ustawy  z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 888) oraz po 

przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi  

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity  

Dz. U. z 2019r. poz. 688 z późn. zm.) 

 

Rada Gminy Kroczyce 

uchwala: 

 

§ 1 

 

Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy 

Kroczyce, stanowiący  załącznik nr 1 do uchwały. 

 

§ 2 

 

Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości, na  których znajdują się domki letniskowe, lub 

innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, stanowiący 

załącznik nr 2 do niniejszej  uchwały. 

 

§ 3 

 

1.  Dla deklaracji składanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na 

terenie Gminy Kroczyce wysyłanych na adres doręczeń elektronicznych, o którym mowa 

w art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 18 listopada 2021 r. o doręczeniach elektronicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 569 z późn. zm.) określa się format elektroniczny oraz układ 

informacji i powiązań między nimi w formacie danych XML określony w załączniku nr 3 do 

niniejszej uchwały. 

2.  Dla deklaracji składanych przez właścicieli nieruchomości, na  których znajdują się domki 

letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe położonych na terenie Gminy Kroczyce wysyłanych na adres doręczeń 



elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 18 listopada 2021 r.  

o doręczeniach elektronicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 569 z późn. zm.) 

określa się format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między nimi w formacie 

danych XML określony w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 

3.  Deklarację wysyłaną na adres doręczeń elektronicznych należy przesłać za pomocą 

elektronicznej skrzynki podawczej z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług 

Administracji Publicznej ePUAP. 

4. Deklaracja wysyłana na adres doręczeń elektronicznych musi być opatrzona 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. 

o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 

1797 z późn. zm.) lub potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z art. 20a 

ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 z późn. zm.). 

5. Składanie deklaracji na adres doręczeń elektronicznych odbywa się w sposób 

zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych w nich 

zawartych oraz w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem 

zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity 

Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. 

UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). 

 

§ 4 

Uchyla się uchwałę Nr 237/XXXI/2021 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie określenia 

wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu 

ich składania przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy 

Kroczyce oraz właścicieli nieruchomości, na  których znajdują się domki letniskowe, lub 

innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz warunków 

i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz ze 

wszystkimi późniejszymi zmianami. 

§ 5 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kroczyce. 

 

§ 6 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. 

 

§ 7 

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

 

 



 

 

 

Uzasadnienie 

 

Na podstawie art. 6n ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 z późn. zm.) Rada Gminy, 

biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ułatwienia składania deklaracji, określa  

w drodze uchwały wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunki i tryb składania 

deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.  

Zasadniczym determinantem wprowadzenia zmian do wzoru deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych na terenie Gminy Kroczyce jest podjęcie nowej uchwały w sprawie wyboru 

metody ustalenia opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłaty podwyższonej. Wzór 

deklaracji zmienia się w pkt. 6 oraz 7 objaśnień, dotyczącym wysokości opłat. Celem 

zapewnienia przejrzystości podejmowanych aktów prawa miejscowego, uaktualnieniu 

podlega także wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki 

letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 

w pkt. F Wysokość opłaty dla nieruchomości wskazanej w części D (nieruchomości, której 

dotyczy deklaracja). 

 

Mając na uwadze powyższe okoliczności podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu jest 

uzasadnione. 

 


