
Uchwała Nr LXXX/581/2022 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 27 października 2022 roku 

 

 
w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz warunków 

i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

 

 

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

samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 6n w związku z art. 6m  

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

z 2022 r., poz. 1297 ze zm.)  

 

 

Rada Gminy Kosakowo 

uchwala, co następuje 

 

§ 1 

 

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

składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych stanowiący załącznik Nr 1  

do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

 

1. Ustala się następujące terminy złożenia deklaracji, o której mowa w § 1: 

a) w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, 

b) w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel jest obowiązany złożyć nową 

deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

nastąpiła zmiana.  

2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości 

uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 

 

§ 3 

 

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel 

nieruchomości zamieszkałej składa w następujący sposób: 

a) w formie pisemnej osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Kosakowo  

ul. Żeromskiego 69; 

b) za pomocą operatora pocztowego na adres Urzędu Gminy Kosakowo ul. Żeromskiego 

69, 81 – 198 Kosakowo;  

c) w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług 

Administracji Publicznej ePUAP. 

 

§ 4 

 

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

elektronicznej: 



a) format elektroniczny deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi określa się w formacie danych XML; 

b) układ informacji i powiązań między nimi w deklaracji w formacie danych XML 

określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały; 

c) deklaracje przesyłane w formie elektronicznej muszą być opatrzone bezpiecznym 

podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu 

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

oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1797) lub podpisem potwierdzonym 

profilem zaufanym ePUAP zgodnie z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.                                  

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne  

(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2070 z późn. zm.). 

 

§ 5 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo. 

 

§ 6 

 

Traci moc Uchwała nr LXII/469/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 25 listopada 2021 roku   

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałych oraz Uchwała nr LXXIX/574/2022 

Rady Gminy Kosakowo z dnia 06 października 2022 roku  w sprawie wzoru deklaracji  

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych. 

 

§ 7 

 

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi 

w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE 
 

Zgodnie z art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach, rada gminy obowiązana jest w drodze uchwały stanowiącej akt prawa 

miejscowego, określić wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. Uchwalenie nowego brzmienia załącznika nr 1 oraz załącznika nr 2  

do niniejszej uchwały wynika z konieczności dostosowania do obowiązujących przepisów 

prawa.  

Mając na uwadze powyższe, podjęcie przedmiotowej uchwały w proponowanym brzmieniu 

jest uzasadnione. 


