
 

 

UCHWAŁA NR 122/19 

RADY MIEJSKIEJ GMINY OPATÓWEK 

z dnia 5 grudnia 2019 r. 

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

warunków i trybu jej składania 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 6m ust. 1a i ust. 1b oraz art. 6n 

ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z rok 

2019 poz. 2010) Rada Miejska Gminy Opatówek uchwala, co następuje: 

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

składa właściciel nieruchomości zamieszkałej, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Deklarację o której mowa w § 1 należy złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim Gminy Opatówek lub 

listownie na adres: Urząd Miejski Gminy Opatówek, Plac Wolności 14, 62-860 Opatówek lub drogą 

elektroniczną określoną w § 3, w terminach określonych w art. 6m ust. 1 i 2 oraz art. 6m ust 5 pkt 1 ustawy 

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

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

w następujący sposób: 

1. deklaracja powinna być kompletna i przesłana w niezmienionej formie, w stosunku do wzoru 

udostępnionego do pobrania na stronach BIP Urzędu Miejskiego Gminy Opatówek, 

2. deklaracje należy składać w formacie elektronicznym PDF lub DOC za pomocą elektronicznej Platformy 

Usług Administracji Publicznej (ePUAP), 

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

weryfikowalnym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem 

zaufanym (ePUAP). 

§ 4. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożone do dnia wejścia 

w życie niniejszej uchwały na drukach ustalonych przepisami dotychczas obowiązującymi zachowują ważność. 

§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Rady Gminy Opatówek 25 listopada 

2015 roku Nr 101/15 w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Opatówek. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Opatówek. 

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

w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Opatówek 

(-) mgr inż. Paweł Bąkowski 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 13 grudnia 2019 r.
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