
UCHWAŁA NR XVIII/63/2022 
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN REGIONU OSTRÓDZKO-IŁAWSKIEGO "CZYSTE 

ŚRODOWISKO" Z SIEDZIBĄ W OSTRÓDZIE 

z dnia 4 listopada 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi,  terminach i miejscu składania deklaracji oraz warunków i trybu składania 

deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 69 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 6n w zw. z art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U.  2022 r., poz. 1297) Zgromadzenie Związku Gmin 
Regionu Ostródzko-Iławskiego" Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie uchwala, co następuje: 

§ 1. W § 5 uchwały Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” 
z siedzibą w Ostródzie z dnia 21 grudnia 2021 r. nr XVI/55/2021 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  terminach i miejscu składania deklaracji oraz warunków 
i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej dodaje się pkt 7 i 8 o następującej 
treści: 

7. kopie faktur za okres 6 miesięcy przed dniem złożenia deklaracji za dostawę wody      i odprowadzanie 
ścieków sanitarnych; 

8. pismo wyjaśniające przyczyny:  

a)  zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty, o ile są inne niż zmiana wynikająca z obliczenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

b)  zmiany danych niebędących podstawą ustalenia wysokości opłaty; 

c)  ustania obowiązku uiszczania opłaty; 

d)  złożenia korekty deklaracji. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste 
Środowisko”. 

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

 

   

Wiceprzewodniczący 
Zgromadzenia Związku Gmin 

 
 

Krzysztof Szulborski 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 19E0C333-7247-4B46-9680-7F5CA4768C2B. Podpisany Strona 1



 
Uzasadnienie 

Artykuł 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U.  
2022 r., poz. 1297) (u.c.p.g.) reguluje zagadnienia związane z kompetencją Zgromadzenia Związku Gmin do 
podjęcia uchwały określającej wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz warunki i tryb składania takiej deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Jednocześnie 
w przedmiotowej uchwale można określić wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przy czym uprawnienie to dotyczy wyłącznie 
dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji, a więc danych niezbędnych do określenia wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wymienionych w art. 6m ust. 1b u.c.p.g. 

W zmienianej uchwale określono wykaz dokumentów potwierdzających, jednak w czasie stosowania 
uchwały okazało się, że potwierdzeniem faktu prawidłowości danych zawartych w deklaracji, zwłaszcza 
w przypadku złożenia korekty deklaracji lub zmiany deklaracji powinny być również dokumenty dotyczące 
zużycia wody        i ilości odprowadzanych ścieków z danej nieruchomości. Podobnie konieczne okazały się 
wyjaśnienia zobowiązanego dotyczące złożonej deklaracji. 

Dokumenty, o których mowa w art. 6n ust. 2, u.c.p.g. mają służyć organowi wykonawczemu do kontroli 
złożonej przez właściciela nieruchomości deklaracji. Stąd podjęcie uchwały stało się konieczne. 
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