
 

 

UCHWAŁA NR XXVIII/205/2020 

RADY GMINY GNIEZNO 

z dnia 24 września 2020 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. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

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

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

przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Gniezno w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do 

niniejszej uchwały.  

§ 2. 1.  Deklarację, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć Wójtowi Gminy 

Gniezno w Urzędzie Gminy Gniezno, w formie pisemnej lub w formie elektronicznej: 

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

2) w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi - w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła 

zmiana; 

3) w przypadku nowej deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w związku ze śmiercią mieszkańca - w terminie do 6 miesięcy od dnia tego 

zdarzenia. 

2. Deklaracja, o której mowa w § 1 dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Gniezno. 

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

elektronicznej: 

1) układ informacji i powiązań między nimi w deklaracji elektronicznej jest zgodny z obowiązującym wzorem 

deklaracji w formie pisemnej; 

2) deklaracje elektroniczne przesyłane są z wykorzystaniem Elektronicznej Platformy Usług Administracji 

Publicznej, zwanej dalej ePUAP, w następujących formatach elektronicznych: xml, doc, docx, gif, jpg, pdf, 

rtf; 

3) deklaracje powinny być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 

ważnego  kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania 

oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 162 z późn. zm.) lub podpisem potwierdzonym 

profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 700 z późn. zm.) i rozporządzeniem 

Ministra Cyfryzacji z dnia 10 września 2018 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego (Dz. U. 

z 2018 r., poz. 1760). 
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§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno. 

§ 5. Traci moc uchwała nr XXVII/187/2020 Rady Gminy Gniezno z dnia 27 sierpnia 2020 r.w sprawie 

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

właścicieli  nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 07.09.2020 r., poz. 6763). 

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

w życie z dniem 1 listopada 2020 r. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy 

(-) Mariusz Nawrocki 
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