
Uchwała Nr XLVI/335/2022 

Rady Miejskiej w Mordach 

z dnia 29 listopada 2022 r. 
 

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia 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 (Dz. U. z 2022 poz., 559 ze zm.) oraz  art. 6n ust. 1 pkt 1 i 2 

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

(Dz. U. z 2022 r., poz. 1297), Rada Miejska w Mordach uchwala, co następuje: 

§ 1 

Ustala się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

1. Ustala się elektroniczny wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji w formacie 

XML stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

2. Deklaracja przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem 

elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz 

identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 r,. poz. 1797) lub podpisem potwierdzonym 

profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej zgodnie z ustawą 

z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2070). 

3. Wypełniona deklaracja może być przesłana za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, 

której aktualny adres jest podany na stronie internetowej www.mordy.pl z wykorzystaniem 

Platformy elektronicznej e-PUAP, przy czym załączniki do deklaracji mogą być składane                   

w formacie PDF. 

4. Dokument, o którym mowa w ust. 3, zgodny będzie ze schematami opublikowanym                               

w repozytorium wzorów platformy e-PUAP na podstawie art. 19b ustawy z dnia 17 lutego 

2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadanie publiczne                            

(Dz. U. 2021 r.,  poz. 2070). 

§ 3 

Traci moc uchwała Nr XXXV/255/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 listopada         

2021 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2021 r,. poz. 11734). 

 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mordy. 

 

§ 5 

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2023 r. 

               Przewodnicząca Rady Miejskiej    /-/ Katarzyna Kotowska 

http://www.mordy.pl/

