
UCHWAŁA NR XI/9/2020
RADY GMINY KLUCZEWSKO

z dnia 7 lutego 2020 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej 
przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Kluczewsko

Na podstawie art. 6n  w związku z art. 6m  ustawy z dnia 13 czerwca 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.)  uchwala się, co następuje:

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

§ 2. Deklarację, o których mowa w § 1 składa się:

1) osobiście w Urzędzie Gminy Kluczewsko, ul. Spółdzielcza 12 , 29-120 Kluczewsko;

2) korespondencyjnie na adres: Urząd Gminy Kluczewsko, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko;

3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

§ 3. Ustala się następujące warunki i tryb składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej:

1) Format elektroniczny XML deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest 
zgodny ze schematami wzorów dokumentów elektronicznych Elektronicznej Platformy Usług 
Administracji Publicznej ePUAP i zostanie określony w drodze publikacji w Centralnym Repozytorium 
Dokumentów;

2) Zakres danych, układ informacji i powiązań między nimi w deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi mających format elektroniczny określa załącznik nr 2 i jest on 
zgodny z zakresem informacji zawartym we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

3) Deklaracje mogą być przesyłane z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji 
Publicznej, zwanej dalej „ePUAP”, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy 
Kluczewsko;

4) Deklaracje są opatrywane:

a) bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu albo

b) podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

§ 4. Deklaracje niezależnie od sposobu jej złożenia składa się w terminach:

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub 14 dni od dnia powstania 
na danej nieruchomości odpadów komunalnych;
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2) w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty - do 10 dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kluczewsko.

§ 6. Traci moc  uchwała nr XIV/21/2016 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 czerwca 2016 r. w ustalenia 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli 
nieruchomości położonych na terenie Gminy Kluczewsko. 

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Kluczewsko

Mateusz Strychalski
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