
 

 

UCHWAŁA NR XI/103/2020 

RADY MIEJSKIEJ ZAGÓROWA 

z dnia 24 stycznia 2020 r. 

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

warunków i trybu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości 

Na podstawie art. 6n ust. 1 pkt. 1 i 2 w związku z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15, 

art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506 ze zm.) Rada 

Miejska Zagórowa uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się wzór deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Deklarację, o której mowa w § 1 właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć Burmistrzowi 

Gminy Zagórów w następujących terminach: 

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub wystąpienia zmiany 

danych określonych w poprzednio złożonej deklaracji. 

2) do 10 dni miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana w przypadku zmiany danych 

będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

określonej w deklaracji lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych. 

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

elektronicznej lub w formie papierowej: 

1) Format elektroniczny deklaracji będzie importowany do systemu w postaci pliku XML. Strukturę pliku 

opisuje schemat XSD. 

2) Deklarację należy przesyłać przez platformę ePUAP w postaci formularza umieszczonego na 

Elektronicznej Skrzynce Podawczej gminy o adresie: /3023084/SkrytkaESP na stronie www.epuap.gov.pl 

3) Deklaracje składane w formie elektronicznej muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 

2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 ze 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 2014 r. poz. 1114). 

4) Po złożeniu deklaracji w formie elektronicznej zostanie wystawione urzędowe poświadczenie odbioru 

(UPO). 

5) Deklarację składaną w formie papierowej należy dostarczyć do siedziby Urzędu Miejskiego w Zagórowie, 

ul. Kościelna 4, 62-410 Zagórów. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Zagórów. 
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§ 5. Uchyla się uchwałę Nr VIII/79/2015 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 29 grudnia 2015 r. w spawie 

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

nieruchomości, terminu i miejsca składania deklaracji. 

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

w życie z dniem 1 marca 2020 roku. 

  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Zagórowa 

(-) Ryszard Sikorski 
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