
 

Uchwała Nr  XVII/106 /2020                                               

Rada Gminy w Solcu-Zdroju 

z dnia 22 maja 2020 r. 

 

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie                     

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na 

terenie Gminy Solec-Zdrój 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15), art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku                               

o samorządzie gminnym (t.j.  Dz. U.  z 2020 roku, poz. 713) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 

września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (t.j.  Dz. U.  z 2019 roku, 

poz. 2010 ze zm.),   

Rada Gminy w Solcu-Zdroju uchwala co następuje: 

§ 1 

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

komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

2. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel 

nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju w terminie 14 dni 

od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej 

nieruchomości odpadów komunalnych.  

3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów 

komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest 

obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 

zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.  

4. Deklarację o której mowa w pkt. 2 i 3 właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w 

Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju w formie papierowej osobiście lub za pośrednictwem 

operatora pocztowego lub w formie elektronicznej w sposób wskazany w ust. 5 poniżej.  

5. Określa się następujące warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej: 



1) format elektroniczny deklaracji określony jest w formacie danych: DOC, DOCX, PDF; 

2) składanie deklaracji elektronicznych odbywa się za pomocą: 

a) elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy Solec-Zdrój dostępnej na Platformie 

Usług Administracji Publicznej ePUAP (http://www.epuap.gov.pl); 

b) poczty elektronicznej – na adres: ug@solec-zdroj.pl 

3) układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji w formacie DOC, DOCX, 

PDF jest zgodny z obowiązującym wzorem deklaracji w formie papierowej. 

4) Deklaracje złożone w formie elektronicznej muszą być opatrzone: 

a)   bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 

r. o podpisie elektronicznym (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 162 ze zm.), 

b) profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.                                        

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn.: 

Dz. U. z 2020 r., poz. 346 ze zm.) 

§ 2 

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Solec-Zdrój. 

§ 3 

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i 

wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty tej publikacji. 

§4 

Traci moc Uchwała Nr XXI/109/2016  Rady  Gminy  w Solcu-Zdroju  z dnia  23 czerwca  

2016 roku w sprawie  określenia   wzoru   deklaracji   o wysokości opłaty   za   

gospodarowanie   odpadami   komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 

położonych na terenie Gminy Solec-Zdrój. 

 Przewodniczący Rady 

                                                                                                             Paweł Patrzałek 
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UZASADNIENIE 

Uchwałą Nr XXI/109/2016 Rada Gminy w Solcu-Zdroju z dnia 23 czerwca 2016 roku 

określiła wzór deklaracji o wysokości opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Solec-Zdrój. 

Podstawą prawidłowego naliczenia opłaty jest deklaracja o wysokości opłaty 

zagospodarowanie odpadami komunalnymi, która ma być składana przez właścicieli 

nieruchomości. Deklaracja obejmuje objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz 

pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Uchwała 

zawiera także informację o terminach i miejscu składania deklaracji. 

 Podjęcie niniejszej uchwały wynika ze zmiany treści art. 5 ust. 1 pkt 3, art. 6n ust. 1 pkt. 1, 

art. 6k ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

 Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 


