
 

 

UCHWAŁA NR XXXI/304/2016 

RADY MIEJSKIEJ W KOLE 

z dnia 30 listopada 2016 r. 

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

składanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Koło 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 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 Miejska w Kole 

uchwala, co następuje: 

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

przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie miasta Koła w brzmieniu 

stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2.  Określa się termin złożenia pierwszej deklaracji o wysokości opłaty  za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi uiszczanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych  do dnia 28 lutego 2017 r. 

§ 3.  Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dostarczyć 

do Urzędu Miasta w Kole, osobiście, pocztą lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej za 

pośrednictwem strony internetowej Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej 

www.epuap.gov.pl 

§ 4. 1. Format elektroniczny deklaracji określony jest w formacie danych XML. 

2. Deklaracja opatrywana jest bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. 

3. Układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji w formacie XML określa załącznik do 

niniejszej uchwały. 

§ 5.  Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Koła. 

§ 6. Traci moc uchwała Nr XVIII/281/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 września 2016 r. w sprawie 

ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Koło 

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

Województwa Wielkopolskiego 

  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kole 

(-) Artur Szafrański 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 8 grudnia 2016 r.

Poz. 7785

http://www.epuap.gov.pl/
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