UCHWAŁA NR XXXII/303/2016
RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI
z dnia 12 października 2016 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy
Miejskiej Starogard Gdański oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą
środków komunikacji elektronicznej
Na podstawie art. 6m ust. 1b i art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15,
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 2016 r. poz. 446), uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy
Miejskiej Starogard Gdański, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
2. Określa się warunki i tryb składania deklaracji, o której mowa w ust. 1, za pomocą
środków komunikacji elektronicznej:
1) format elektroniczny deklaracji – zgodny z formatem określonym w rozporządzeniu
Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania
dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów
elektronicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 971);
2) układ informacji i powiązań między nimi – zgodny ze wzorem określonym w załączniku,
o którym mowa w ust. 1;
3) sposób przekazywania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej –
poprzez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej „ePUAP”;
4) akceptowane rodzaje podpisu elektronicznego:
a) bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie
elektronicznym (Dz.U. z 2013 r. poz. 262),
b) podpis potwierdzony profilem zaufanym „ePUAP” w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.
z 2014 r. poz. 1114).
§ 2. 1. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć
do Prezydenta Miasta Starogard Gdański w siedzibie Referatu Gospodarki Odpadami
Komunalnymi i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Starogard Gdański przy ul. Zblewskiej
18 w Starogardzie Gdańskim lub w Urzędzie Miasta Starogard Gdański przy ul. Gdańskiej 6
w Starogardzie Gdańskim (w Biurze Obsługi Klienta – pok. 01) albo za pomocą środków
komunikacji elektronicznej na platformie ePUAP.

2. Deklarację o której mowa w § 1, należy złożyć w terminie:
1) do dnia 30 listopada 2016 roku – dla pierwszej deklaracji;
2) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub
powstania na niej odpadów komunalnych;
3) 14 dni od nastąpienia zmiany zawartych w deklaracji danych będących podstawą ustalenia
wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub nastąpienia
zmiany określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej
nieruchomości.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starogard Gdański.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Starogard Gdański
Jarosław Czyżewski

Uzasadnienie:
Z uwagi na wystąpienie Gminy Miejskiej Starogard Gdański ze Związku Gmin Wierzyca
i postanowienie o utworzeniu gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
zaistniała konieczność określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości usytuowanych
w granicach administracyjnych gminy, które zostały objęte systemem.
Zgodnie z art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach rada gminy, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ułatwienia składania
deklaracji, określa, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wzór deklaracji,
a także warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

