
UCHWAŁA NR XIV/115/16
RADY GMINY TOPÓLKA

z dnia 29 września 2016 r.

zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki 

letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, 
wykorzystywanych jedynie przez część roku, a położonych na terenie Gminy Topólka

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446) i art.6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250, poz. 1020 i poz.1250),

uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/78/15 Rady Gminy Topólka z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, a położonych na terenie gminy 
Topólka (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2015r. poz. 4098), §2.otrzymuje 
brzmienie:

„§ 2. 1. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciele nieruchomości obowiązani są składać osobiście w 
Urzędzie Gminy Topólka, przesyłką pocztową na  adres Urzędu Gminy Topólka, Topólka 22, 87-875 
Topólka lub drogą elektroniczną w terminie:

1) 14 dni od daty nabycia prawa do nieruchomości, o których mowa w § 1;

2) 14 dni od dnia wystąpienia zmiany danych przedstawionych w deklaracji.

2. Określa się następujące warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej:

1) format elektroniczny deklaracji określony jest w formacie danych PDF, XML;

2) deklaracje są przesyłane z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, 
zwanej dalej „ePUAP” za pomocą protokołu sieci WWW(HTTP) szyfrowanego przy użyciu 
protokołu szyfrującego dla sieci WWW(SSL);

3) deklaracje są opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001r. o 
podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013r. poz. 262 z póź. zm) lub podpisem potwierdzonym profilem 
zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy  z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014r. poz. 1114 z póź. zm)”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni, od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Borkowski
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UZASADNIENIE

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz.U. z 2016r. poz. 250 ze zm.) na radzie gminy spoczywa obowiązek określenia w
drodze uchwały, stanowiącej akt prawa miejscowego, wzór deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których
znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno
– wypoczynkowe. Uchwała ma na celu uwzględnienie konieczności zapewnienia prawidłowego
obliczania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Podjęcie uchwały jest bardzo ważne z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania systemu
gospodarki odpadami, gdyż złożona przez właściciela deklaracja w przypadku niewnoszenia
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowi podstawę wszczęcia postępowania
egzekucyjnego.

Wzór deklaracji oraz tryb składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej, został
dostosowany do wymogów prawa, w szczególności nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach.
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