
U C H W A Ł A    NR XIII/53/2014 

Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca 

z dnia 24 października 2014 r. 
 

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

 

 

Na podstawie art. 6n i art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z 

dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594  z późn. zm.)   

u c h w a l a  się, co następuje: 

 

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

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gmin - 

uczestników Związku Gmin Wierzyca: 

1) dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - wzór DO-1 w brzmieniu 

określonym w załączniku nr 1; 

2) dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne - wzór DO-2 w brzmieniu określonym w załączniku nr 2. 

2. Określa się warunki i tryb składania deklaracji, o której mowa w ust. 1 za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej: 

1) format elektroniczny deklaracji - zgodny ze wzorem elektronicznym wykorzystywanym  

w elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej, zwanej dalej „ePUAP”; 

2) układ informacji i powiązań miedzy nimi określa; 

a) dla wzoru deklaracji, o której mowa w ust. 1 pkt. 1 - załącznik nr 3, 

b) dla wzoru deklaracji, o której mowa w ust. 1 pkt. 2 - załącznik nr 4; 

3) przekazywanie deklaracji odbywa się za pomocą „ePUAP”; 

4) akceptowane rodzaje podpisu elektronicznego: 

a) bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie 

elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.), 

b) podpis potwierdzony profilem zaufanym „ePUAP” w rozumieniu ustawy z dnia  

17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.). 

 

§ 2.  Deklarację, o której mowa w § 1 należy składać do Zarządu Związku Gmin 

Wierzyca w terminach określonych w art. 6m ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach. 

 

§ 3.  Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji,  

o której mowa w § 1, w następujących przypadkach: 

1) dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w przypadku wykazania  liczby 

 



mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość innej niż liczba zameldowanych na 

pobyt stały i czasowy w ewidencji ludności prowadzonej przez gminę, należy do 

deklaracji dołączyć dokument potwierdzający zamieszkanie w innym miejscu  niż  

miejsce zameldowania; 

2) dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, w przypadku zaprzestania 

prowadzenia działalności, należy do deklaracji dołączyć dokument potwierdzający jej 

zaprzestanie; 

3) w przypadku wykazania w deklaracji dla danej nieruchomości opłaty w wysokości zero 

złotych należy do deklaracji dołączyć oświadczenie w sprawie faktycznego 

zagospodarowania oraz sposobu użytkowania nieruchomości, a także w sprawie  sposobu 

zagospodarowania odpadów komunalnych. 

 

§ 4.  Z dniem  wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Zgromadzenia 

Związku Gmin Wierzyca nr XII/51/2014 z dnia 23 września 2014 r. oraz uchwała nr 

III/32/2013 z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

§ 5.  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Wierzyca. 

 

§ 6.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r. 

 

 

 

                                                                                        Przewodniczący Zgromadzenia 

                                                                                              Związku Gmin Wierzyca 

 

                                                                                                       Zdzisław Czucha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

Przedmiotowa uchwała podejmowana na podstawie art. 6n  ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) zwanej 

dalej „ustawą” - dokonuje zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca nr 

III/32/2013 z dnia 29 marca 2013 r. oraz uchwały nr XII/51/2014 z dnia 23 września 2014 r. 

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

poprzez ich uchylenie w całości i nadanie nowej treści w brzmieniu niniejszej uchwały.  

 

Zgodnie z art. 6n ustawy rada gminy, uwzględniając konieczność zapewnienia 

prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określa, 

w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wzór deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, obejmujący 

objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do 

wystawienia tytułu wykonawczego. Uchwała winna zawierać także informację o terminach i 

miejscu składania deklaracji. Winna także określać warunki i tryb składania deklaracji za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności: ich format elektroniczny oraz 

układ informacji i powiązań między nimi, sposób ich przesyłania, a także rodzaje podpisu 

elektronicznego. Ponadto rada gminy w przedmiotowej uchwale może określić wykaz 

dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

Zgodnie z art. 3 ust. 2a ustawy - w razie wykonywania przez związek międzygminny 

zadań, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy, określone prawa i obowiązki organów gminy, 

w tym uchwalanie aktów prawa miejscowego, wykonują właściwe organy tego związku, co 

oznacza, że związek międzygminny w przypadku powierzenia mu zadań gmin staje się 

swoistym substytutem gminy, uchwały w zakresie powierzonych Związkowi zadań 

podejmuje Zgromadzenie Związku Gmin Wierzyca. 

Powodem zmiany uchwały przywołanej na wstępie jest kontynuacja planowanych 

zmian systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, mających obowiązywać od 1 

styczna 2015 r. oraz konsekwencją podjęcia na XI Zgromadzeniu Związku w dniu 5 sierpnia 

2014 r. następujących uchwał: 

 NR XI/47/2014 z dnia 5 sierpnia 2014 r. - „w sprawie regulaminu utrzymania czystości i 

porządku na terenie gmin – uczestników Związku”, 

 NR XI/48/2014 z dnia 5 sierpnia 2014 r. - „w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez 

właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi”, 

 NR XI/49/2014 z dnia 5 sierpnia 2014 r. -  „w sprawie terminu, częstotliwości i trybu 

uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”. 

Niniejsza uchwała (na podstawie art. 6n ust. 1 pkt 1 ustawy) określa wzór deklaracji o 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości położonych na obszarze gmin - uczestników Związku Gmin Wierzyca. 

Załącznik nr 1 do uchwały określa wzór deklaracji dla nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy, natomiast załącznik nr 2 określa wzór deklaracji składany dla nieruchomości, na 



których nie zamieszkują mieszkańcy. Uchwała określa także (na podstawie art. 6n ust. 1 pkt 2 

ustawy) warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 

w szczególności: ich format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między nimi 

(załączniki nr 3 i 4), sposób ich przesyłania, a także rodzaje podpisu elektronicznego. 

Niniejsza uchwała określa również (na podstawie art. 6n ust. 2 ustawy) wykaz dokumentów 

potwierdzających dane zawarte w deklaracji, składanych wraz z deklaracją w określonych w 

uchwale przypadkach. Wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi zawierają niezbędne objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz 

pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Ponadto 

uchwała oraz wzory deklaracji zawierają informacje dotyczące terminów i miejsca składania 

deklaracji. Uchwała oraz wzory deklaracji wypełniają niezbędne wymagania wynikające z 

ustawy. 
 

Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi stanowi akt prawa miejscowego i jest niezbędnym elementem 

systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gmin Związku Gmin Wierzyca. 
 

Przedmiot spraw regulowanych niniejszą uchwałą należy do zadań powierzonych do 

realizacji Związkowi Gmin Wierzyca. 

 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 
 

 


