
 

 

UCHWAŁA NR X/84/15 

RADY GMINY MIĘKINIA 

z dnia 28 sierpnia 2015 r. 

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia 

warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

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

(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), oraz art. 6n ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, z późn. zm.) Rada Gminy 

Miękinia uchwala, co następuje: 

§ 1. 1) Określa się wzór deklaracji DO-2 o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady 

komunalne, położonych na obszarze Gminy Miękinia w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej 

uchwały. 

2) określa się format elektroniczny deklaracji DO-2 o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

w formacie danych XML 

3) układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji określony jest w formacie danych XML 

i zamieszczony na stronie BIP w zakładce Podatki i opłaty lokalne. 

§ 2. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciele nieruchomości nie zamieszkałych zobowiązani są złożyć 

w Urzędzie Gminy Miękinia w terminie: 

1) do dnia 30 listopada 2015 r. – dla pierwszej deklaracji, 

2) 14 dni – od dnia, o którym mowa w art.6m ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391, z późn.  zm.), 

3) 14 dni – od daty zmiany wysokości stawki opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, związanej 

w szczególności ze zmianą ilości odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości w roku 

ubiegłym lub zmianą rzeczywistych kosztów poniesionych przez gminę w roku ubiegłym za 

zagospodarowanie zebranych odpadów. 

§ 3. Deklarację, o której mowa w § 1 można składać w Urzędzie Gminy Miękinia: 

1) osobiście lub pocztą, 

2) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na adres: – deklaracja musi być opatrzona 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu 

w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r.o podpisie elektronicznym (tekst jednolity: DZ.U. 2013r. 

Poz.262 z późn.zm.) 
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3) poprzez elektroniczną platformę usług administracji publicznej (ePUAP) – deklaracja musi być opatrzona 

podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z art.20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 

2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2014r. 

poz.1114 ) 

§ 4. Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami przesłana za pośrednictwem środków 

komunikacji elektronicznej nie musi być znakowana czasem przez wysyłającego. Fakt otrzymania przez serwer 

Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej deklaracji przesłanej w formacie elektronicznym 

zostanie potwierdzony przez wygenerowane w sposób automatyczny urzędowe poświadczenie odbioru, które 

zostanie przekazane nadawcy droga elektroniczną. 

§ 5. Przekazanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w § 1 pkt 2 uchwały musi odbywać się w sposób 

zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych w nich zawartych oraz w sposób 

zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miękinia. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy Miękinia: 

A. Zaniewski
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Załącznik do Uchwały Nr X/84/15 Rady  
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