
UCHWAŁA NR XXII/187/2013
RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE

Z DNIA 30 KWIETNIA 2013 R.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właściciela nieruchomości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 
214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 
167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, 
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, 
z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, 
z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 
567 oraz z 2013 r. poz. 153) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951 oraz z 2013 r. poz. 21 i 228) w związku z art. 10 i 12 ustawy z dnia 
1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U.Nr 152, poz.897, Nr 171, poz. 1016 i Nr 224, poz. 1337) Rada Gminy w Świerczowie uchwala, co 
następuje: 

§ 1. 

Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 

1. Deklarację składa się w siedzibie Urzędu Gminy w Świerczowie. 

2. Deklarację składa się w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości lub 14 dni od dnia, 
w którym nastąpiły zmiany danych określonych w poprzednio składanej deklaracji. 

3. Do deklaracji właściciele nieruchomości zobowiązani są dołączyć pełnomocnictwo w przypadku gdy 
deklarację składa inna osoba niż właściciel nieruchomości. 

§ 2. 

1. Format elektroniczny deklaracji jest zgodny ze wzorem elektronicznym deklaracji udostępnionym przez 
Gminę Świerczów w repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych, o których mowa w przepisach 
o informatyzacji. 

2. Układ informacji i powiązań między nimi w deklaracji określa załącznik nr 2 do uchwały. 

3. Deklaracje są przesyłane z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, 
zwanej dalej "ePUAP", za pomocą protokołu komunikacyjnego sieci WWW (HTTP) szyfrowanego przy użyciu 
protokołu szyfrujące dla sieci WWW (SSL). 

4. Deklaracje opatrywane są: 

1) bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym 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.) 

2) podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r., poz. 235) 

§ 3. 

Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele są zobowiązani 
złożyć w terminie do dnia 30 czerwca 2013 r. z zastrzeżeniem, iż deklaracje złożone w oparciu o uchwałę, o której 
mowa w § 4, zachowują moc o ile zawarte w niej dane nie uległy zmianie z wyjątkiem wysokości tej opłaty. 
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§ 4. 

Traci moc uchwała Nr XX/168/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 
nieruchomości. 

§ 5. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 
14 dni od daty jej ogłoszenia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

mgr Wiesław Cieplik
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