
UCHWAŁA NR XXXIII.293.2021 
RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI 

z dnia 18 listopada 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania tej deklaracji za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) oraz art. 6n i art. 6m ust. 3 ustawy z dnia            
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.), 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXII.200.2020 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 19 listopada 2020 r. 
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz warunków i trybu składania tej deklaracji za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej § 2. ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: 

„Deklarację według wzoru ustalonego w § 1 właściciele nieruchomości zobowiązani są 
złożyć w formie papierowej do Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki lub w formie dokumentu 
elektronicznego za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej 
www.epuap.gov.pl lub na adres poczty elektronicznej gmina@minskmazowiecki.pl.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mińsk Mazowiecki. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 
   

   

Przewodniczący Rady 
Gminy Mińsk Mazowiecki 

 
 

Przemysław 
Paweł Wojda 
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Uzasadnienie 
Nowy zapis § 2. ust. 1 uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania tej deklaracji za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej rozszerza możliwość składania deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
poprzez opcję wysłania jej na adres poczty elektronicznej Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki: 
gmina@minskmazowiecki.pl. Deklaracja taka jednak musi być opatrzona bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu 
ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. 
z 2019r. poz. 162 ze zm.) lub podpisem zaufanym potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 364 ze zm.). 

 Nowa możliwość składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynika z nowelizacji ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. 
poz. 888 ze zm.). 
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