
Uchwała Nr 20/II/2013 

Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego 

z dnia 21 czerwca 2013 roku 

 

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego w granicach 

administracyjnych Gmin: Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gminy Gostynin, 

Łąck, Pacyna, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród oraz warunków i trybu 

składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

 

Na podstawie art. 40 ust. 1 w związku z art. 69 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 i 645) oraz art. 6n w związku z art. 3 ust. 2a 

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. 

poz. 391 i 951) oraz zgodnie z §3, §9 ust. 3 oraz  §13 ust. 3 Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego  

Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Płockiego uchwala, co następuje: 

§ 1 

1. Określa wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez: 

właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, jednostki organizacyjne lub inne 

osoby posiadające nieruchomość w zarządzie albo użytkowaniu oraz zarządców nieruchomości wspólnej, na 

których zamieszkują mieszkańcy lub na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, 

lub nieruchomości na której w części zamieszkują mieszkańcy i w części nie zamieszkują mieszkańcy a 

powstają odpady komunalne, położonych na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego w granicach 

administracyjnych Gmin: Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gminy Gostynin, 

Łąck, Pacyna, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród, stanowiącą załącznik nr 1 

do niniejszej uchwały.  

2. Deklarację, o której mowa w §1 ust. 1 oraz w §3 właściciel nieruchomości, współwłaściciel, użytkownik 

wieczysty, jednostka organizacyjna lub inna osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie albo użytkowaniu 

oraz zarządca nieruchomości wspólnej, obowiązany jest złożyć osobiście lub pocztą do siedziby Związku 

Gmin Regionu Płockiego, ul. Zglenickiego 42 (Budynek S Płockiego Parku Przemysłowo – 

Technologicznego), 09-411 Płock, lub w formie elektronicznej za pomocą dedykowanej strony internetowej 

Związku Gmin Regionu Płockiego w terminach określonych w art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), 

tj.: 

1) do 31 lipca 2013 roku – dla pierwszej deklaracji lub, 

2) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na 

niej odpadów komunalnych lub, 

3) 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności zmiany ilości zamieszkałych 

osób na terenie nieruchomości lub przystąpienia bądź odstąpienia od zbierania odpadów w 

sposób selektywny. 

§ 2 

1. W przypadku wypełniania deklaracji przez osoby uprawnione do reprezentowania osoby prawnej, jednostki 

organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, należy dołączyć do deklaracji dokument potwierdzający 

podstawę umocowania, tj. pełnomocnictwo, umowę spółki, KRS. W przypadku pełnomocnictwa ogólnego 

lub szczególnego, pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i złożone z niniejszą deklaracją w 

oryginale lub formie uwierzytelnionego odpisu z uiszczoną opłatą skarbową. 

 



§ 3 

1. Deklarację, o której mowa w §1 ust. 1 właściciel nieruchomości, współwłaściciel, użytkownik wieczysty, 

jednostka organizacyjna lub inna osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie albo użytkowaniu oraz zarządca 

nieruchomości wspólnej, może złożyć w siedzibie Związku Gmin Regionu Płockiego w formie elektronicznej za 

pomocą dedykowanej strony internetowej Związku Gmin Regionu Płockiego. 

2. Deklaracja przesłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 

2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.). 

3. Przekazywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej deklaracji musi odbywać się w sposób 

zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych w nich zawartych, oraz w sposób 

zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem. 

4. Format elektroniczny wzoru deklaracji, o którym mowa w §1 ust. 1 określony jest w formacie danych XML. 

5. Układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji w formacie HML określa załącznik nr 2 do niniejszej 

uchwały. 

6. Dokument XML, o którym mowa w ust. 4 zgodny jest ze schematami publikowanymi w repozytorium wzorów 

platformy elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej na podstawie art. 19b ustawy z dnia 17 lutego 

2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

§ 4 

Traci moc uchwała nr 48/VI/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 12 marca 2013 roku.  

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Regionu Płockiego. 

§ 6 

Uchwała podlega ogłoszeniu w  Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

§ 7 

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

Mazowieckiego. 

 

 

 

 

                                                                                                              Andrzej Paweł Dwojnych 

Przewodniczący Zgromadzenia 

Związku Gmin Regionu Płockiego 

 



UZASADNIENIE 

Dla potrzeb właścicieli nieruchomości niezamieszkałych składających deklarację o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi rekomenduje się dostosowanie części F2 Deklaracji w zakresie 

częstotliwości odbierania odpadów. 

Jednocześnie wykreśla się z §2 uchwały ust. 1 o brzmieniu: „1. Określa wykaz dokumentów, składanych 

w celu potwierdzenia danych zawartych  w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, o której mowa w § 1: 

1) zaświadczenie/ oświadczenie o pobycie wystawione przez domy spokojnej starości, domy 

pomocy społecznej, hospicja, domy dziecka, zakłady karne, jednostki wojskowe,zakłady pracy w przypadku 

delegacji dłuższych niż miesiąc; 

2) oświadczenie wskazujące uczące się dzieci pozostające poza miejscem zamieszkania oraz 

zaświadczenie ze szkoły lub placówki oświatowej/ uczelni;” 

 – zgodnie ze stanowiskiem GIODO z dnia 27 maja 2013r. „ustawodawca posługując się pojęciem „ 

deklaracja” wyraźnie wskazał , że podstawą działania jest oświadczenie składane przez osobę fizyczną, nie zaś 

zbiór zaświadczeń przedkładanych dla opisania stanu faktycznego. Każda sytuacja, w której zamiast deklaracji 

(lub obok niej) przedstawić należy inne dokumenty musi wynikać ze szczególnych opisanych na poziomie ustawy 

przesłanek„. Jednocześnie ponownie powołując się na stanowisko GIODO z dnia 27 maja 2013r.  brak jest  

podstawy prawnej do przetwarzania danych osób trzecich innych , niż liczba osób zamieszkujących daną 

nieruchomość.   

Jednocześnie rekomenduje się przedłużenie terminu składania pierwszej  deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi do dnia 31 lipca 2013r. 

 

Niniejsza uchwała wypełnia wymagania ustawodawcy. Określa wzór deklaracji o wysokości opłaty oraz 

określa termin składania pierwszej deklaracji - zgodnie ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 391z późn. zm.). Ponadto zawiera odpowiednie pouczenie i objaśnienia.  

  

  

  


