
 

 

UCHWAŁA NR XV/97/2020 

RADY GMINY PERZÓW 

z dnia 27 kwietnia 2020 r. 

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

składanej przez właściciela nieruchomości  oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 713) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. z 2019r., poz. 2010 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

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

nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 2. 1. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel 

nieruchomości zobowiązany jest złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości 

pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości  opadów komunalnych. 

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych 

powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nowa deklarację 

w terminie do 10 miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. 

§ 3. Deklarację, o której mowa w § 1 należy złożyć: 

1) w formie papierowej w Urzędzie Gminy w Perzowie, Perzów 78, 63-642 Perzów; 

2) poprzez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 2188; ze zm.); 

3) za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej e-PUAP; 

4) za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, przy wykorzystaniu formularza zgodnie z instrukcjami 

zamieszczonymi na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Perzowie. 

§ 4. Określa się warunki i tryb składania deklaracji, o której mowa w § 1 za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej: 

1) dopuszcza się składanie deklaracji we wszystkich formatach wymienionych w rozporządzeniu Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów 

elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 180); 

2) układ informacji i powiązań między nimi określa załącznik do uchwały; 

3) deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być podpisana podpisem elektronicznym albo podpisem 

potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP albo opatrzona kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną. 
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§ 5. Traci moc Uchwała nr VIII/31/2015 Rady Gminy Perzów z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie 

określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. 

Wielkopolskiego z 2015 r. poz. 3708; ze zm.).  

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Perzów. 

§ 7. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie: 

1) na tablicach informacyjnych w sołectwach Gminy Perzów; 

2) na stronie internetowej Gminy Perzów. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy Perzów 

(-) Przemysław Łytka 
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