
 

 

UCHWAŁA NR XI/82/2019 

RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU 

z dnia 18 czerwca 2019 r. 

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

przez właściciela nieruchomości z terenu Gminy Międzychód. 

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

(j.t. Dz.U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 6n ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września1996r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2018, poz.1454), Rada Miejska Międzychodu uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składane 

przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Międzychód: 

1. Zamieszkałych - według wzoru ustalonego w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Domków letniskowych oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku - według wzoru ustalonego w załączniku nr 2 do 

niniejszej uchwały. 

§ 2. Deklaracje, o których mowa w § 1 należy składać: 

1. W formie papierowej do siedziby Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie lub nadać w polskiej 

placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo 

pocztowe  (Dz.U. z 2018 r., poz.2188 ze zm.). 

2. Przez środki komunikacji elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na formularzu 

deklaracji w formacie PDF. 

§ 3. 1. Dopuszcza się składanie deklaracji we wszystkich formach wymienionych w Rozporządzeniu 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów 

elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (tekst jedn. 

Dz.U. z 2018 r., poz. 180). 

2. Układ informacji i powiązań złożonych deklaracji określają załączniki do niniejszej uchwały. 

3. Deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym 

ePUAP. 

4. Deklaracja składana za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej należy przesyłać za pomocą 

elektronicznej skrzynki podawczej. 

§ 4. Deklaracje, o których mowa w  § 1 należy składać w terminie: 

1. W przypadku nieruchomości zamieszkałych: 

1) Do dnia 15 sierpnia 2019 r. 
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2) W ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub od dnia, 

w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji. 

2. W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości 

wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe ciągu 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych 

będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty. 

§ 5. Określa się wykaz dokumentów mogących potwierdzać dane zawarte w deklaracji: 

1. Dokument potwierdzający, iż mieszkaniec jest objęty opłatą za odbiór odpadów komunalnych w innej 

gminie w obecnym miejscu przebywania. 

2. Kopia rachunku za pobraną wodę na terenie wskazanej nieruchomości. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzychodu. 

§ 7. Tracą moc uchwały: 

1. Nr XXVII/248/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości 

z terenu Gminy Międzychód. 

2. Nr XXVIII/265/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 5 lipca 2016 r. zmieniająca uchwałę nr 

XXVII/247/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru metody obliczania 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości objętych zorganizowanym 

odbiorem odpadów oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. 

§ 8. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2019 r. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej Międzychodu 

(-) Dariusz Nowak 
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