
 

 

UCHWAŁA Nr XLIII/278/2022 

RADY MIASTA RYPIN 

z dnia 29 marca 2022 r. 

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

warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.)1)oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.)2)uchwala się, co 

następuje: 

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej 

przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 

do niniejszej uchwały. 

§ 2. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej 

przez właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, 

w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Deklaracje, o których mowa w § 1 i § 2, właściciele nieruchomości obowiązani są składać w Urzędzie 

Miasta Rypin lub a pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminach określonych w art. 6m ust. 1 i 2 

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

§ 4. Określa się następujące warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej: 

1) układ informacji i powiązań między nimi w deklaracji elektronicznej jest zgodny z obowiązującym wzorem 

deklaracji w formie pisemnej określonej w niniejszej uchwale; 

2) deklaracje elektroniczne przesyłane są z wykorzystaniem Elektronicznej Platformy Usług Administracji 

Publicznej, zwanej dalej ePUAP, w następujących formatach elektronicznych: DOC, DOCX, ODT, 

JPG/JPEG, PDF, RTF, TIF/TIFF, XML, XMLX, ODS; 

3) deklaracje opatrywane są: 

a) bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym lub 

b) Profilem Zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne; 

                                                      
1) Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2022 r. poz. 583. 
2) Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2020 r. poz. 2320 oraz z 2021 r. poz. 1648 i poz. 2151. 
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4) odnośnik do usługi elektronicznego składania deklaracji udostępniony jest na stronach internetowych 

Urzędu Miasta Rypin oraz Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 5. Traci moc uchwała Rady Miasta Rypina Nr XVII/123/2019 z dnia z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu 

składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz uchwały ją zmieniające: 

Nr XX/139/2020 z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały oraz Nr XLII/270/2022 z dnia 18 lutego 

2022 r w sprawie zmiany uchwały. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rypin. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

  

 Przewodniczący  

Rady Miasta 

Sławomir Malinowski 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/278/2022 

Rady Miasta Rypin 

z dnia 29 marca 2022 r. 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/278/2022 

Rady Miasta Rypin 

z dnia 29 marca 2022 r. 
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