
 

 

UCHWAŁA NR XXIV/190/2016 

RADY GMINY W KOLE 

z dnia 30 listopada 2016 r. 

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

(Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 6n ust 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.), Rada Gminy w Kole uchwala, co następuje: 

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

przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Deklarację, o której mowa w §1, właściciel nieruchomości zamieszkałej zobowiązany jest złożyć do 

Wójta Gminy Koło, z siedzibą w Urzędzie Gminy w Kole ul. Sienkiewicza 23, 62-600 Koło, w terminie: 

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca; 

2) 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 3. Określa się warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej: 

1) format elektroniczny deklaracji określony jest w formacje DOCX i PDF; 

2) deklaracje można przesyłać za pośrednictwem skrzynki podawczej na elektronicznej Platformie Usług 

Administracji Publicznej – ePUAP. Adres skrzynki: /gmina_kolo/skrytka; 

3) deklaracja przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koło. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr VII/47/2015 Rady Gminy w Kole z dnia 30 kwietnia 2015 r. 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 (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2015 r., poz. 3074). 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi 

w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. 

 
 

Przewodnicząca Rady Gminy w Kole 

(-) Teresa Bilińska 
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