
U C H W A Ł A    NR XXIV/120/2017 

Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca 

z dnia 29 września 2017 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 2017 r. poz. 1289) oraz art. 40 ust. 1 oraz art. 69 

ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  

z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) w związku z § 11 ust. 2 pkt 1 Statutu Związku Gmin 

Wierzyca z dnia 22 listopada 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2012 r., poz. 3762,  

z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji oraz wzór załącznika do 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 deklaracji DO-1  

w brzmieniu określonym w załączniku nr 1; 

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

komunalne – wzór deklaracji DO-2 w brzmieniu określonym w załączniku nr 2; 

3) dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości 

wykorzystywane jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – wzór 

deklaracji DO-3 w brzmieniu określonym w załączniku nr 3; 

4) wzór załącznika do deklaracji DO-Z – składanego wraz z deklaracją DO-1, DO-2 lub  

DO-3 w przypadku wielości podmiotów zobowiązanych do złożenia deklaracji –  

w brzmieniu określonym w załączniku nr 4. 

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

środków komunikacji elektronicznej: 

1) format elektroniczny deklaracji – zgodny z formatem określonym w rozporządzeniu 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania  

i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii 

dokumentów elektronicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 971, z późn. zm.); 

2) układ informacji i powiązań miedzy nimi – zgodny z wzorami określonymi  

w załącznikach, o których mowa w ust. 1; 

3) sposób przekazywania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej – 

poprzez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej „ePUAP”; 

4) akceptowane rodzaje podpisu elektronicznego: 

a) bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach 

zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579), 

 



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

17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570). 

 

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

Wierzyca w terminach określonych w art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289). 

 

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

o której mowa w § 1, w następujących przypadkach: 

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

prowadzenia działalności, należy do deklaracji dołączyć dokument potwierdzający jej 

zaprzestanie; 

2) 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 XXI/106/2017 z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie wzoru 

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

Pomorskiego z 2017 r., poz. 2467). 

 

§ 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 dnia 1 października 2018 

roku. 

 

 

 

                                                                                        Przewodniczący Zgromadzenia 

                                                                                              Związku Gmin Wierzyca 

 

                                                                                                 Grzegorz Piechowski 

 

 

 

 

 

 

 

 


