
Projekt

z dnia.............................., zgłoszony przez .........................

UCHWAŁA NR                     
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia                      2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości

Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 6n ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 
197, poz. 1172 z późn. zm.), a także w związku z § 1 uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej nr 
XX/497/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 
(Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 9 sierpnia 2012 r. poz. 3324)

Rada Miejska
p o s t a n a w i a

§ 1. W Uchwale nr XXXVII/885/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2013 r. 
w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez 
właścicieli nieruchomości - Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 30 grudnia 2013 r. poz. 7840, (zmienionej Uchwałą nr 
XXXVIII/909/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. - Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 13 lutego 2014 r. poz. 904) wprowadza 
się następujące zmiany:

1) po § 2 dodaje się § 21 w brzmieniu:

„§  21. Właściciel nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub właściciel innej 
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (w tym rodzinnych ogrodów 
działkowych), wykorzystywanej jedynie przez część roku składają deklarację DGO-4.

Wzór deklaracji DGO-4 stanowi załącznik nr 51 do niniejszej uchwały.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Właściciel nieruchomości, o którym mowa w § 1 i § 2, jest zobowiązany złożyć deklarację 
Prezydentowi Miasta Bielska-Białej:

1) w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,

2) w terminie 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,

3) w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości 
należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów 
komunalnych powstających na danej nieruchomości, przy czym opłatę w zmienionej wysokości uiszcza 
się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

2. Właściciel nieruchomości, o którym mowa w § 21, jest zobowiązany złożyć pierwszą deklarację 
Prezydentowi Miasta Bielska-Białej w terminie od 21 września 2015 r. do 20 listopada 2015 r.”;

3) w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Określa się następujące warunki i tryb składania deklaracji, o której mowa w § 21, zapotrzebowania 
na pojemniki/kontenery oraz innych załączników do deklaracji za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej:

1) format elektroniczny ww. dokumentów określa się w formatach danych DOC; RTF; PDF,
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2) dokumenty przesyłane są z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji 
Publicznej, zwanej dalej ePUAP lub Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej 
SEKAP,

3) dokumenty opatrywane są:

a) bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 262 z późn. zm.), lub

b) podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów o informatyzacji, 
lub

c) podpisem elektronicznym CC SEKAP.”;

4) w § 5 po ust. 3 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

„4. Deklaracje przesyłane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej nie muszą być 
znakowane czasem przez wysyłającego. Fakt otrzymania przez serwer Elektronicznej Platformy Usług 
Administracji Publicznej lub serwer Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej 
SEKAP deklaracji przesyłanych w formie elektronicznej zostanie potwierdzony przez wygenerowanie
w sposób automatyczny urzędowego poświadczenia odbioru, które zostanie przekazane do nadawcy 
drogą elektroniczną.

5. Przekazywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej deklaracji, o których mowa 
w § 1, § 2 i § 21 musi odbywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo i wiarygodność danych 
w nich zawartych oraz w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem.”;

5) dodaje się załącznik nr 51 w brzmieniu określonym w załączniku do nin. uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) Rada Miejska, uwzględniając konieczność zapewnienia
prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ułatwienia
składania deklaracji, określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego wzór deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z objaśnieniami, a także warunki i tryb
składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zawiera dane niezbędne do

określenia wysokości wskazanej opłaty, a także wysokość tej opłaty. Podkreślenia wymaga fakt, że
wskazana deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.
W związku z wyodrębnieniem z kategorii nieruchomości niezamieszkałych - domków letniskowych i

innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie
przez część roku, konieczne jest określenie dodatkowego wzoru deklaracji - deklaracji DGO-4 dla
właścicieli tego typu nieruchomości.
Zgodnie z projektem wskazanej uchwały właściciele ww. nieruchomości będą składać pierwsze

deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie od 21 września 2015 r.
do 20 listopada 2015 r.
Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie uchwały jest zasadne.
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