DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
Gdańsk, dnia piątek, 6 grudnia 2019 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Jacek Zbigniew Karpiński

Poz. 5560

Data: 06.12.2019 12:32:09

UCHWAŁA NR XIII/155/19
RADY GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA
z dnia 18 listopada 2019 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków
komunikacji elektronicznej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. l i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 z późn. zm.), art. 6n ust.1 ustawy z dnia 13 września
1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 roku, poz.2010)
Rada Gminy Nowa Wieś Lęborska
uchwala, co następuje
§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy stanowiący załącznik nr 1 do
niniejszej uchwały.
2. Określa się wzór informacji o pozostałych właścicielach, stanowiący załącznik nr 2 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 inne nieruchomości
wykorzystywane na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, użytkowane jedynie przez część roku, stanowiący
załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej
przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy stanowiący załącznik
nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 4. 1. Deklarację składa się w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej lub w formie elektronicznej za
pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej lub poprzez Elektroniczne Biuro
Obsługi Interesanta.
2. Deklaracje składa się w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego
mieszkańca lub powstania na tej nieruchomości odpadów komunalnych, lub do 10 dnia miesiąca następującego
po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 5. 1. Deklaracja przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona kwalifikowanym podpisem
elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji
elektronicznej lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z art. 20a
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i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne
2. Format elektroniczny deklaracji określonych w § 1 ust. 1, § 2 i § 3 odzwierciedlony jest w formacie
danych XML.
3. Układ informacji i powiązań między danymi w formacie XML określa dla deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których:
1) zamieszkują mieszkańcy- załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,
2) znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjnowypoczynkowe, użytkowane jedynie przez część roku- załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,
3) nie zamieszkują mieszkańcy- załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
4. Deklaracje, o których mowa w ust. 3 opisane są w katalogu usług Elektronicznej Platformy Usług
Administracji Publicznej pod adresem www.epuap.gov.pl lub Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta pod
adresem: https://eboi.nwl.pl .
5. Fakt złożenia na serwerze Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej
i Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta deklaracji dotyczących wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi określonych w ust. 3, przekazany w formie elektronicznej zostanie potwierdzony przez
wygenerowane w sposób automatyczny urzędowe poświadczenie odbioru.
6. Przekazywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej deklaracji dotyczących
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonych w ust. 3 musi odbywać się
w sposób zapewniający bezpieczeństwo i wiarygodność danych w nich zawartych oraz w sposób zapewniający
ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem.
7. Deklaracje dotyczące wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określone
w ust. 3 mogą być składane w formie elektronicznej bez względu na wysokość zobowiązania, kwoty nadpłaty
lub zwrotu opłaty.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Wieś Lęborska.
§ 7. Traci moc Uchwała Nr XXII/186/16 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 28 czerwca 2016r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji
elektronicznej.
§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi
w życie z dniem 1 stycznia 2020r.

Przewodniczący Rady Gminy
Nowa Wieś Lęborska
mgr Zdzisław Korda
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Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII/155/19
Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska
z dnia 18 listopada 2019 r.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet type="text/xsl"
href="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/styl.xsl" ?><wyr:Dokument
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2008/05/09/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:ev="http://www.w3.org/2001/xml-events"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2008/05/09/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2008/05/09/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2008/05/09/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2008/05/09/"
xmlns:wyr="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/" xmlns:xf="http://www.w3.org/2002/xforms"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/
http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/schemat.xsd">
<wyr:OpisDokumentu>
<meta:Data typDaty="opublikowany"><meta:Czas>2017-0920</meta:Czas></meta:Data><meta:Identyfikator
typIdentyfikatora="JednolityIdentyfikator"><meta:Wartosc>http://crd.gov.pl/wzor/2017/09/20/4452/wyroz
nik.xml</meta:Wartosc></meta:Identyfikator><meta:RodzajDokumentu>
<meta:Kategoria>tekst</meta:Kategoria>
</meta:RodzajDokumentu>
<meta:Relacja><meta:Identyfikator
typIdentyfikatora="URIXSD"><meta:Wartosc>http://crd.gov.pl/wzor/2017/09/20/4452/schemat.xsd</meta:
Wartosc></meta:Identyfikator><meta:RodzajRelacji>maZrodlo</meta:RodzajRelacji></meta:Relacja><me
ta:Relacja><meta:Identyfikator
typIdentyfikatora="URIXSL"><meta:Wartosc>http://crd.gov.pl/wzor/2017/09/20/4452/styl.xsl</meta:Wart
osc></meta:Identyfikator><meta:RodzajRelacji>maFormat</meta:RodzajRelacji></meta:Relacja></wyr:O
pisDokumentu>
<wyr:DaneDokumentu>
<str:Naglowek>
<str:NazwaDokumentu>WyrĂłĹĽnik wzoru deklaracji o wysokoĹ›ci opĹ‚aty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi skĹ‚adanej przez wĹ‚aĹ›cicieli nieruchomoĹ›ci, na ktĂłrych
zamieszkujÄ… mieszkaĹ„cy</str:NazwaDokumentu>
</str:Naglowek>
<str:Nadawcy>
<meta:Podmiot typPodmiotu="TworcaWyroznika">
<inst:Instytucja>
<inst:NazwaInstytucji>UrzÄ…d Gminy w Nowej Wsi
LÄ™borskiej</inst:NazwaInstytucji>
<adr:Adres>
<adr:KodPocztowy>84-351</adr:KodPocztowy>
<adr:Miejscowosc>Nowa WieĹ›
LÄ™borska</adr:Miejscowosc>
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<adr:Ulica>Grunwaldzka</adr:Ulica>
<adr:Budynek>24</adr:Budynek>
<adr:Wojewodztwo>pomorskie</adr:Wojewodztwo>
</adr:Adres>
</inst:Instytucja>
</meta:Podmiot>
</str:Nadawcy>
</wyr:DaneDokumentu>
<wyr:TrescDokumentu format="text/xml" kodowanie="XML">
<wyr:Wartosc>
<wyr:NazwaDokumentu>Deklaracja o wysokoĹ›ci opĹ‚aty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi skĹ‚adana przez wĹ‚aĹ›cicieli nieruchomoĹ›ci, na ktĂłrych zamieszkujÄ…
mieszkaĹ„cy</wyr:NazwaDokumentu>
<wyr:RodzajDokumentu>deklaracja</wyr:RodzajDokumentu>
<wyr:PodstawaPrawna>
<wyr:NazwaPodstawy>Ustawa z dnia 13 wrzeĹ›nia 1996 r. o utrzymaniu
czystoĹ›ci i porzÄ…dku w gminach</wyr:NazwaPodstawy>
<wyr:JednolityIdentyfikatorPodstawy>URI://Dziennik_Ustaw/2019/2010/6n/1/2/a</wyr:JednolityIdent
yfikatorPodstawy>
</wyr:PodstawaPrawna>
<wyr:WaznoscWzoru typDaty="waznosci">
<meta:Od>2019-11-08</meta:Od>
</wyr:WaznoscWzoru>
<wyr:OpisWzoru>WzĂłr deklaracji o wysokoĹ›ci opĹ‚aty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi skĹ‚adanej przez wĹ‚aĹ›cicieli nieruchomoĹ›ci, na ktĂłrych zamieszkujÄ…
mieszkaĹ„cy.</wyr:OpisWzoru>
</wyr:Wartosc>
</wyr:TrescDokumentu>
</wyr:Dokument>
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Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIII/155/19
Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska
z dnia 18 listopada 2019 r.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet type="text/xsl"
href="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/styl.xsl" ?><wyr:Dokument
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2008/05/09/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:ev="http://www.w3.org/2001/xml-events"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2008/05/09/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2008/05/09/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2008/05/09/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2008/05/09/"
xmlns:wyr="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/" xmlns:xf="http://www.w3.org/2002/xforms"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/
http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/schemat.xsd">
<wyr:OpisDokumentu>
<meta:Data typDaty="opublikowany"><meta:Czas>2017-0920</meta:Czas></meta:Data><meta:Identyfikator
typIdentyfikatora="JednolityIdentyfikator"><meta:Wartosc>http://crd.gov.pl/wzor/2017/09/20/4446/wyroz
nik.xml</meta:Wartosc></meta:Identyfikator><meta:RodzajDokumentu>
<meta:Kategoria>tekst</meta:Kategoria>
</meta:RodzajDokumentu>
<meta:Relacja><meta:Identyfikator
typIdentyfikatora="URIXSD"><meta:Wartosc>http://crd.gov.pl/wzor/2017/09/20/4446/schemat.xsd</meta:
Wartosc></meta:Identyfikator><meta:RodzajRelacji>maZrodlo</meta:RodzajRelacji></meta:Relacja><me
ta:Relacja><meta:Identyfikator
typIdentyfikatora="URIXSL"><meta:Wartosc>http://crd.gov.pl/wzor/2017/09/20/4446/styl.xsl</meta:Wart
osc></meta:Identyfikator><meta:RodzajRelacji>maFormat</meta:RodzajRelacji></meta:Relacja></wyr:O
pisDokumentu>
<wyr:DaneDokumentu>
<str:Naglowek>
<str:NazwaDokumentu>WyrĂłĹĽnik wzoru deklaracji o wysokoĹ›ci opĹ‚aty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi skĹ‚adanej przez wĹ‚aĹ›cicieli nieruchomoĹ›ci, na ktĂłrych
znajdujÄ… siÄ™ domki letniskowe, lub inne nieruchomoĹ›ci wykorzystywane na cele rekreacyjnowypoczynkowe, uĹĽytkowane jedynie przez czÄ™Ĺ›Ä‡ roku</str:NazwaDokumentu>
</str:Naglowek>
<str:Nadawcy>
<meta:Podmiot typPodmiotu="TworcaWyroznika">
<inst:Instytucja>
<inst:NazwaInstytucji>UrzÄ…d Gminy w Nowej Wsi
LÄ™borskiej</inst:NazwaInstytucji>
<adr:Adres>
<adr:KodPocztowy>84-351</adr:KodPocztowy>
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<adr:Miejscowosc>Nowa WieĹ›
LÄ™borska</adr:Miejscowosc>
<adr:Ulica>Grunwaldzka</adr:Ulica>
<adr:Budynek>24</adr:Budynek>
<adr:Wojewodztwo>pomorskie</adr:Wojewodztwo>
</adr:Adres>
</inst:Instytucja>
</meta:Podmiot>
</str:Nadawcy>
</wyr:DaneDokumentu>
<wyr:TrescDokumentu format="text/xml" kodowanie="XML">
<wyr:Wartosc>
<wyr:NazwaDokumentu>Deklaracja o wysokoĹ›ci opĹ‚aty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi skĹ‚adana przez wĹ‚aĹ›cicieli nieruchomoĹ›ci, na ktĂłrych znajdujÄ… siÄ™
domki letniskowe, lub inne nieruchomoĹ›ci wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
uĹĽytkowane jedynie przez czÄ™Ĺ›Ä‡ roku</wyr:NazwaDokumentu>
<wyr:RodzajDokumentu>deklaracja</wyr:RodzajDokumentu>
<wyr:PodstawaPrawna>
<wyr:NazwaPodstawy>Ustawa z dnia 13 wrzeĹ›nia 1996 r. o utrzymaniu
czystoĹ›ci i porzÄ…dku w gminach</wyr:NazwaPodstawy>
<wyr:JednolityIdentyfikatorPodstawy>URI://Dziennik_Ustaw/2019/2010/6n/1/2/a</wyr:JednolityIdent
yfikatorPodstawy>
</wyr:PodstawaPrawna>
<wyr:WaznoscWzoru typDaty="waznosci">
<meta:Od>2019-11-08</meta:Od>
</wyr:WaznoscWzoru>
<wyr:OpisWzoru>WzĂłr deklaracji o wysokoĹ›ci opĹ‚aty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi skĹ‚adanej przez wĹ‚aĹ›cicieli nieruchomoĹ›ci, na ktĂłrych znajdujÄ… siÄ™
domki letniskowe, lub inne nieruchomoĹ›ci wykorzystywane na cele rekreacyjno wypoczynkowe,
uĹĽytkowane jedynie przez czÄ™Ĺ›Ä‡ roku.</wyr:OpisWzoru>
</wyr:Wartosc>
</wyr:TrescDokumentu>
</wyr:Dokument>
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Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIII/155/19
Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska
z dnia 18 listopada 2019 r.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet type="text/xsl"
href="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/styl.xsl" ?><wyr:Dokument
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2008/05/09/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:ev="http://www.w3.org/2001/xml-events"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2008/05/09/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2008/05/09/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2008/05/09/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2008/05/09/"
xmlns:wyr="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/" xmlns:xf="http://www.w3.org/2002/xforms"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/
http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/schemat.xsd">
<wyr:OpisDokumentu>
<meta:Data typDaty="opublikowany"><meta:Czas>2017-0920</meta:Czas></meta:Data><meta:Identyfikator
typIdentyfikatora="JednolityIdentyfikator"><meta:Wartosc>http://crd.gov.pl/wzor/2017/09/20/4451/wyroz
nik.xml</meta:Wartosc></meta:Identyfikator><meta:RodzajDokumentu>
<meta:Kategoria>tekst</meta:Kategoria>
</meta:RodzajDokumentu>
<meta:Relacja><meta:Identyfikator
typIdentyfikatora="URIXSD"><meta:Wartosc>http://crd.gov.pl/wzor/2017/09/20/4451/schemat.xsd</meta:
Wartosc></meta:Identyfikator><meta:RodzajRelacji>maZrodlo</meta:RodzajRelacji></meta:Relacja><me
ta:Relacja><meta:Identyfikator
typIdentyfikatora="URIXSL"><meta:Wartosc>http://crd.gov.pl/wzor/2017/09/20/4451/styl.xsl</meta:Wart
osc></meta:Identyfikator><meta:RodzajRelacji>maFormat</meta:RodzajRelacji></meta:Relacja></wyr:O
pisDokumentu>
<wyr:DaneDokumentu>
<str:Naglowek>
<str:NazwaDokumentu>WyrĂłĹĽnik wzoru deklaracji o wysokoĹ›ci opĹ‚aty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi skĹ‚adanej przez wĹ‚aĹ›cicieli nieruchomoĹ›ci, na ktĂłrych
nie zamieszkujÄ… mieszkaĹ„cy, a powstajÄ… odpady komunalne</str:NazwaDokumentu>
</str:Naglowek>
<str:Nadawcy>
<meta:Podmiot typPodmiotu="TworcaWyroznika">
<inst:Instytucja>
<inst:NazwaInstytucji>UrzÄ…d Gminy w Nowej Wsi
LÄ™borskiej</inst:NazwaInstytucji>
<adr:Adres>
<adr:KodPocztowy>84-351</adr:KodPocztowy>
<adr:Miejscowosc>Nowa WieĹ›
LÄ™borska</adr:Miejscowosc>
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<adr:Ulica>Grunwaldzka</adr:Ulica>
<adr:Budynek>24</adr:Budynek>
<adr:Wojewodztwo>pomorskie</adr:Wojewodztwo>
</adr:Adres>
</inst:Instytucja>
</meta:Podmiot>
</str:Nadawcy>
</wyr:DaneDokumentu>
<wyr:TrescDokumentu format="text/xml" kodowanie="XML">
<wyr:Wartosc>
<wyr:NazwaDokumentu>Deklaracja o wysokoĹ›ci opĹ‚aty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi skĹ‚adanej przez wĹ‚aĹ›cicieli nieruchomoĹ›ci, na ktĂłrych nie zamieszkujÄ…
mieszkaĹ„cy, a powstajÄ… odpady komunalne</wyr:NazwaDokumentu>
<wyr:RodzajDokumentu>deklaracja</wyr:RodzajDokumentu>
<wyr:PodstawaPrawna>
<wyr:NazwaPodstawy>Ustawa z dnia 13 wrzeĹ›nia 1996 r. o utrzymaniu
czystoĹ›ci i porzÄ…dku w gminach</wyr:NazwaPodstawy>
<wyr:JednolityIdentyfikatorPodstawy>URI://Dziennik_Ustaw/2019/2010/6n/1/2/a</wyr:JednolityIdent
yfikatorPodstawy>
</wyr:PodstawaPrawna>
<wyr:WaznoscWzoru typDaty="waznosci">
<meta:Od>2019-11-08</meta:Od>
</wyr:WaznoscWzoru>
<wyr:OpisWzoru>WzĂłr deklaracji o wysokoĹ›ci opĹ‚aty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi skĹ‚adanej przez wĹ‚aĹ›cicieli nieruchomoĹ›ci, na ktĂłrych nie zamieszkujÄ…
mieszkaĹ„cy, a powstajÄ… odpady komunalne.</wyr:OpisWzoru>
</wyr:Wartosc>
</wyr:TrescDokumentu>
</wyr:Dokument>

