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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU 

z dnia .................... 2020 r. 

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

warunków i trybu składania deklaracji z terenu nieruchomości niezamieszkałych stanowiących 

własność Gminy Wyrzysk, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), oraz art.6n ust. 1 pkt 1 i 2 i art. 6m ust. 1a i ust. 1b 

ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1439)  uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości niezamieszkałych stanowiących 

własność Gminy Wyrzysk, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, 

stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

2. Zobowiązani składają Burmistrzowi Wyrzyska deklarację, określoną w niniejszej uchwale, 

w terminach wskazanych w art. 6m ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach. 

§ 2. Deklaracje, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, należy złożyć osobiście w siedzibie 

Urzędu Miejskiego w Wyrzysku, ul. Bydgoska 29, 89-300 Wyrzysk, Biuro ds. Obsługi Mieszkańców 

i Kancelarii lub wysłać na adres Urzędu Miejskiego w Wyrzysku, ul. Bydgoska 29, 89-300 Wyrzysk. 

§ 3. 1. Wprowadza się możliwość składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

2. Format elektroniczny deklaracji i informacji określa się w formie danych XML i jest on zgodny ze 

schematami publikowanymi w repetytorium wzorów dokumentów elektronicznych Elektronicznej 

Platformy Usług Administracji ePUAP zgodnie z art. 19b ustawy z dnia 17 lutego 2005 o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.). 
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3. Układ informacji w formularzu deklaracji elektronicznej jest zgodny ze wzorem deklaracji 

określonym w formie papierowej, o którym mowa w §1 ust.1 niniejszej uchwały. 

4. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą być przesyłane  

w formie elektronicznej z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, 

zwanej dalej ePUAP. 

5. Przesłanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wymaga 

wypełnienia formularza deklaracji umieszczonego w miejscu wskazanym w ust. 4. 

6. Wygenerowany na podstawie formularza dokument elektroniczny powinien być  przesłany 

w sposób określony w ust. 4. 

7. Deklaracje określone w § 1 niniejszej uchwały, przesłane w formie elektronicznej, muszą być 

opatrzone: 

1) bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu, w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji 

elektronicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1173), lub 

2) podpisem elektronicznym złożonym z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP 

(www.epuap.gov.pl). 

8. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przesłane za 

pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej nie muszą być znakowane czasem przez 

wysyłającego. Fakt otrzymania przez serwer urzędu gminy deklaracji przesyłanych w formie 

elektronicznej, zostanie potwierdzony przez wygenerowanie w sposób automatyczny urzędowego 

poświadczenia odbioru, które zostanie przekazane do nadawcy drogą elektroniczną. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
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Uzasadnienie

do uchwały nr ../../2020 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji z terenu nieruchomości

niezamieszkałych stanowiących własność Gminy Wyrzysk, na których nie zamieszkują mieszkańcy

a powstają odpady komunalne.

Uchwała wprowadza wzór deklaracji dotyczącej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi z nieruchomości stanowiących własność Gminy Wyrzysk. Powstanie niniejszej uchwały

jest konsekwencją podjęcia przez Radę Miejską w Wyrzysku w dniu 28 sierpnia 2020 r. uchwały nr

XXV/233/2020 w sprawie odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości stanowiących własność

Gminy Wyrzysk, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne .

Stosownie do przepisu art. 6m ust. 1a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

proponowany wzór deklaracji zawiera dane niezbędne do określenia wysokości opłaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na podstawie tych danych właściciel nieruchomości

niezamieszkałej objętej gminnym systemem odbioru odpadów komunalnych ma zadeklarować wysokość

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz dokonać, zgodnie z wybraną formą

i zachowaniem ustawowych terminów, czynności złożenia kompletnej i wypełnionej deklaracji.

O wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej przez

właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy przesądza ustalona przez Radę

Miejską w Wyrzysku w odrębnej uchwale stawka za pojemnik lub worek o określonej pojemności

i zadeklarowana przez właściciela nieruchomości liczba pojemników lub worków przeznaczonych do

zbierania odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości. Zgodnie z art. 6j ust. 3 ustawy

w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie

odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników lub worków,

przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości oraz

wspomnianej stawki. Właściciel takiej nieruchomości składając deklarację ma obowiązek oszacować

ilość odpadów powstających na nieruchomości w ciągu miesiąca wyrażoną w liczbie zadeklarowanych

pojemników lub worków o określonej pojemności, a w przypadku zmiany ilości odpadów komunalnych

powstających na danej nieruchomości zobowiązany jest w myśl art. 6m ust. 2 u.c.p.g. złożyć nową

deklarację.

Uwzględniając ustawowe zapisy Rada Miejska wprowadziła w deklaracji wzór do obliczania opłaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi wytworzonymi na terenie wskazanych nieruchomości.

Uchwalenie przedmiotowej uchwały jest więc zasadne i celowe.
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