
 

 

UCHWAŁA NR XXXIII/272/2021 

RADY GMINY KLESZCZEWO 

z dnia 5 października 2021 r. 

 

 

 

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków 

i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej. 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), oraz w związku z art. 6n, art. 6m ust. 1a i 1b  

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w (tekst jednolity Dz. U. 

z 2021 r. poz. 888, poz. 1648) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

 

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

zwany dalej „deklaracją”, składanej przez właściciela nieruchomości: 

1) na której zamieszkują mieszkańcy, w brzmieniu załącznika nr 1 do uchwały (deklaracja 

DEK-ZAM 01/2021); 

2) która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części 

nieruchomość na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, 

w brzmieniu załącznika nr 2 do uchwały (deklaracja DEK-MIESZ 01/2021); 

3) na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, w brzmieniu 

załącznika nr 3 do uchwały (deklaracja DEK-NIEZAM 01/2021); 

4) na której znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na 

cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w brzmieniu załącznika nr 4 do uchwały (deklaracja 

DEK-REK 01/2021). 

 



 

 

§ 2 

 

W przypadku, gdy nieruchomość stanowi współwłasność co najmniej dwóch właścicieli wraz 

z deklaracją, o której mowa w § 1 uchwały składa się Zestawienie danych o pozostałych 

współwłaścicielach nieruchomości/wspólnikach spółki w brzmieniu załącznika nr 5 do 

uchwały (załącznik DEK-1 01/2021).  

 

§ 3 

 

W przypadku, gdy właściciele nieruchomości wskazani w § 1 pkt 1 i 2 uchwały korzystają z 

ulgi dla rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie 

Dużej Rodziny (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 1744), zobowiązani są do złożenia 

deklaracji wraz z załącznikiem dla rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie o 

Karcie dużej rodziny w brzmieniu załącznika nr 6 do uchwały (załącznik DEK-2 01/2021). 

 

§ 4 

 

Właściciele nieruchomości, którzy deklarują opłatę za więcej niż jedną nieruchomość 

zobowiązani są dla każdej nieruchomości złożyć odrębną deklarację, o której mowa w § 1. 

 

§ 5 

 

Deklarację, o której mowa w § 1, właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć 

w siedzibie Urzędu Gminy Kleszczewo ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo lub za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług 

Administracji Publicznej (ePUAP), w terminach określonych w art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z 

dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

 

§ 6 

 

1. 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 danych .pdf lub .jpg.; 



 

 

2) wzór deklaracji składany w formie elektronicznej jest tożsamy z Załącznikami nr 1 - 4 

do niniejszej uchwały; 

3) układ informacji i powiązań między nimi określają Załączniki nr 1-4 do niniejszej 

uchwały; 

4) deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być podpisana bezpiecznym 

podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 

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

zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t. j. Dz. U. z 2021 r.,  poz. 1797) albo 

podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług 

Administracji Publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 

2021 r., poz. 670 ze zm.) lub podpisem osobistym; 

5) deklarację składaną za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej należy 

przesyłać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej. 

 

 

§ 7 

 

Składanie deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej odbywa się w sposób 

zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych w nich zawartych 

oraz zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem. 

 

§ 8 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kleszczewo. 

 

§ 9 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE 

DO PROJEKTU UCHWAŁY 

RADY GMINY KLESZCZEWO 

  

 

 

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków 

i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej. 

 

Prezentowany projekt stanowi jeden z elementów pakietu niezbędnych uchwał, będących 

podstawą dla gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, przewidzianą 

w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Powyższe stanowi konsekwencję 

decyzji kierunkowej Rady Gminy Kleszczewo o wyjściu Gminy ze struktur Związku 

Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, ze skutkiem na dzień 

31 grudnia 2021 r.  

Zgodnie z wymogami art. 6n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada 

gminy, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ułatwienia składania deklaracji, określa 

wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właścicieli nieruchomości oraz warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej. W związku z powyższym przygotowano wzór deklaracji o 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, 

który zawiera wszystkie niezbędne dane. Wzór deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwany dalej „deklaracją”, składanej przez 

właściciela nieruchomości, podzielono na 4 rodzaje, aby ułatwić złożenie deklaracji dla 

nieruchomości: 



 

 

1) na której zamieszkują mieszkańcy – załącznik nr 1 do uchwały (deklaracja DEK-ZAM 

01/2021);  

2) która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części 

nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne –

 załącznik nr 2 do uchwały (deklaracja DEK-MIESZ 01/2021);  

3) na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – załącznik nr 

3 do uchwały (deklaracja DEK-NIEZAM 01/2021);  

4) na której znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na 

cele rekreacyjno-wypoczynkowe – załącznik nr 4 do uchwały (deklaracja DEK-REK 

01/2021). 

Uchwała określa też warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej. 

W świetle zadań stojących przed Gminą związanych z wystąpieniem ze Związku i przejęciem 

systemu od 1 stycznia 2022 r., przedmiotowy projekt graficznie zbliżony jest do 

dotychczasowej deklaracji obowiązującej na terenie Związku dla zapewnienia kontynuacji 

i ułatwienia właścicielom nieruchomości wypełnienia ustawowego obowiązku w zakresie 

złożenia do gminy nowej deklaracji.  

Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały uważa się za zasadne. 

 

 


