
 

Uchwała Nr  XLIII/593/2014 

Rady Miejskiej Kalisza 

z dnia 30 stycznia 2014 r. 

 
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz określenia warunków          

i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.   

 

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

gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.), art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 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 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, składa deklarację        

(DOK), o której mowa w § 1.  

 2. Deklarację właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć Prezydentowi Miasta 

Kalisza w terminie 14 dni od dnia, o którym jest mowa w art. 6m ust. 1 i ust. 2 ustawy             

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

 3. Miejscem składania deklaracji jest Biuro Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego       

w Kaliszu przy ul. Tadeusza Kościuszki 1a. 

 4. Deklarację można nadać także w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego 

w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 

1529) albo złożyć w polskim urzędzie konsularnym. 

 5. Zachowują ważność deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi złożone przez właścicieli nieruchomości przed dniem wejścia w życie 

niniejszej uchwały.   

§ 3. Określa się warunki i tryb składania deklaracji, o której mowa w § 1 za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej: 

1) dopuszcza się składanie deklaracji we wszystkich formatach wymienionych                        

w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie 

sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów 

elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów 

elektronicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 206, poz. 1216);  

2) układ informacji i powiązań między nimi określa załącznik nr 2 do uchwały;  

3) deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być podpisana bezpiecznym podpisem 

elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem 

potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP; 

4) deklaracje składane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej należy 

przesyłać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.  

§ 5. Traci moc uchwała Nr XLI/553/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 listopada 

2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Wielk.      

z 2013 r. poz. 7082).   

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

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.  



 

Uzasadnienie 
 

do uchwały Nr XLIII/593/2014 

Rady Miejskiej Kalisza 

z dnia 30 stycznia 2014 r. 
 

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz określenia warunków          

i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.   

 

Niniejszą uchwałą zrealizowano dyspozycję zawartą w art. 6n ust. 1 pkt 1 i pkt 2  

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie        

z którą, rada gminy, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ułatwienia składania deklaracji, określa        

w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego wzór deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomość oraz 

określa warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.  

Wzór deklaracji został określony w załączniku nr 1. Natomiast załącznik nr 2 do 

uchwały stanowi opis struktury danych i powiązań między nimi, stanowiący informację 

techniczną do opracowania interface do pobierania danych z deklaracji do systemu 

informatycznego.  

W tym stanie rzeczy wywołanie uchwały jest uzasadnione i konieczne. 

 

 

 

 

 

 


