
UCHWAŁA NR XVIII/167/2019
RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE

z dnia 28 listopada 2019 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010), Rada Miejska w Gogolinie uchwala, co 
następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zgodnie z załącznikiem do niniejszej 
uchwały.

§ 2. Deklarację, o której mowa w § 1, w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 
właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć Burmistrzowi Gogolina w Urzędzie Miejskim w Gogolinie 
w terminie: 

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

2) do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, w przypadku zmiany danych 
będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a w 
przypadku śmierci mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

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

1) format elektroniczny deklaracji określa się w formacie pliku PDF wygenerowanego z wykorzystaniem 
formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego w Gogolinie;

2) układ informacji i powiązań między nimi w deklaracji jest tożsamy ze wzorem deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały;

3) deklaracja jest składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej, poprzez elektroniczną platformę usług 
administracji publicznej (ePUAP);

4) deklaracja powinna być uwierzytelniona przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowalnego 
za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym ePUAP.

§ 4. Z dniem 1 stycznia 2020 r., traci moc uchwała nr XIX/173/2016 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 
28 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, terminów i miejsca 
składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
(Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2016 r. poz. 1003), zmieniona uchwałą Nr XLI/321/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie 
z dnia 30 października 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy, terminów i miejsca składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2017 r. poz. 2714), zmieniona uchwałą Nr 
II/10/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 27 listopada 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, terminów i miejsca składania deklaracji oraz warunków 
i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2018 r. 
poz. 3326).

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gogolina.
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§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 2020 r.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Gogolinie

Piotr Czok
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Załącznik do uchwały Nr XVIII/167/2019

Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia 28 listopada 2019 r.
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