
                                                                                      

UCHWAŁA Nr XI/78/2015 

RADY GMINY SIEROSZEWICE 

z dnia 30 października 2015 roku  

 

w sprawie  określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie  

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu 

składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

 

Na podstawie art. 6n ust. 1   ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz.1399 ze zm.)  i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie  gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 tj.) Rada Gminy  Sieroszewice uchwala, co 

następuje: 

 

§1.1.Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami                      

komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonej na obszarze Gminy   

Sieroszewice, na których zamieszkują  mieszkańcy obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu                   

jej wypełnienia oraz pouczenie. 

2. Wzór deklaracji  stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2.Właściciele nieruchomości zobowiązani są  na żądanie Urzędu Gminy Sieroszewice do złożenia 

oświadczenia potwierdzającego stałe niezamieszkiwanie osoby/osób zameldowanej/zameldowanych 

na nieruchomości, której dotyczy deklaracja. 
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§ 3.1.  Właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć  deklarację w terminie 14 dni od dnia 

zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. 

2. W przypadku zmiany danych zawartych w deklaracji będących podstawą ustalenia wysokości 

należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości są  obowiązani 

złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. 

3. Deklaracje, o których mowa w ust. 1, 2 właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć                        

w Urzędzie Gminy Sieroszewice. 

 

§ 4.1. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą być również 

składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

2. Deklaracje, o których mowa w ust.1 należy przesłać za pomocą skrzynki podawczej, dostępnej               

pod adresem : https//sieroszewice.skrzynkapodawcza.pl 

3. Format elektroniczny deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

określa się w formacie danych doc, pdf lub odt.  

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

elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu 

ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013, poz. 262 ze zm.) lub 

podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji 

Publicznej zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014, poz. 1114 ze zm.).  

5. Wzór deklaracji będzie dostępny: 

a) na stronie internetowej Urzędu Gminy Sieroszewice pod adresem: www.sieroszewice.pl., 

b) jako formularz w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Sieroszewice. 

 

§ 5.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sieroszewice. 

                                                           
1
 Stwierdzenie nieważności zapisu § 2 – uchwała Nr 24/1359/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Poznaniu z dnia 2 grudnia 2015 r. 

http://www.sieroszewice.pl/


 

§ 6. Traci moc uchwała nr XXXIII/225/2013 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 19 grudnia 2013 roku                

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2014 r. 

poz. 719).  

 

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

Województwa  Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016  r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UZASADNIENIE 

do UCHWAŁY Nr XI/78/2015 

RADY GMINY SIEROSZEWICE 

z dnia 30 października  2015 roku 

 

w sprawie  określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie  

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu 

składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

 

W związku ze zmianą od 1 stycznia 2016 r. stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

konieczne jest podjęcie nowej uchwały  w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty                              

za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na 

terenie Gminy Sieroszewice oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej. 

W powyższej uchwale zostały doprecyzowane zapisy dotyczące pozyskiwania danych właścicieli 

nieruchomości niezbędnych do wystawienia tytułu wykonawczego wynikające z ustawy                                

z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach (Dz. U. 

Nr 2015, poz. 87) . 

 

 

 


