
UCHWAŁA NR XII/61/2015 

RADY GMINY CZERNIKOWO 

z dnia 4 grudnia 2015 r. 

 
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.), oraz art. 6n ustawy z 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.) - 

uchwala się, co następuje: 

§1. Określa się wzór formularza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy 

Czernikowo, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

§2. Właściciel nieruchomości zobowiązani są do składania deklaracji, o której mowa w § 1 

uchwały w Urzędzie Gminy w Czernikowie ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo. 

§3. Określa się następujące warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej: 

1) deklaracje przesyłane są z wykorzystaniem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu 

Gminy Czernikowo na Platformie Usług Administracji Publicznej, zwanej ePUAP w 

postaci pliku PDF, obrazu deklaracji lub formularza elektronicznego umieszczonego na 

platformie ePUAP; 

2) układ informacji i powiązań złożonych deklaracji określa załącznik nr 1 do niniejszej 

uchwały; 

3) deklaracje opatrywane są: 

a) bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym, 

lub 

b) potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów 

o informatyzacji. 

 

§4. Traci moc uchwała Rady Gminy Czernikowo nr XXII/161/2013 z dnia 20 marca 2013 r. w 

sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. z 2013 r., 

poz. 1594), zmieniona uchwałą Rady Gminy Czernikowo nr XXIII/169/2013 z dnia 8 maja 

2013 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. z 2013 r., poz. 1976) oraz uchwalą Rady Gminy Czernikowo 

nr XXV/189/2013 z dnia 27 września 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. z 2013 r., poz. 3063) 

§5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernikowo. 

§6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

  

 



Uzasadnienie 

Podjęcie nowej uchwały w przedmiotowej sprawie związane jest z wejściem w życie z dniem 

1 lutego 2015 r. ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 87). Na mocy 

zmienionego art. 6m i 6n gmina zobowiązana jest dostosować wzór deklaracji do nowych 

przepisów. Uchwały podjęte na mocy zmienionego przepisu tracą moc po 18 miesiącach od 

wejścia w życie nowelizacji. 

W związku z powyższym opracowany został nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 

 


