
Uchwała Nr XXI/109/2016 
Rady Gminy Solec-Zdrój 

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 
 
 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 
6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. 
z 2016 r. poz. 250) 
Rada Gminy Solec-Zdrój uchwala, co następuje: 

§ 1 
Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Solec-Zdrój w 
brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2 
Deklarację, o której mowa w § 1 właściciel nieruchomości winien złożyć w Urzędzie Gminy 
w Solcu-Zdroju w terminie 14 dni: 

1) od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, 
2) od momentu wystąpienia zmiany danych wykazanych w złożonej wcześniej 

deklaracji. 
§ 3 

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

1. Format elektroniczny deklaracji, o której mowa  w § 1, określa się jako format danych 
doc, docx, pdf z układu informacji i powiązań między nimi wynikających ze wzoru tej 
deklaracji. 

2. Deklarację, o której mowa  w § 1, w formie elektronicznej właściciel nieruchomości 
może przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy wykorzystaniu 
elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP. 



3. Deklaracja, o której mowa § 1, jest podpisywana bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 262), albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym 
elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne (Dz. U. z 2016 r. poz. 352). 

§ 4 
Traci moc uchwała Nr XXII/122/2012 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 28 grudnia 2012 roku 
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Solec-
Zdrój.  

§ 5 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Solec-Zdrój. 

§ 6 
Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i 
wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty tej publikacji.  

 
 Przewodniczący Rady 
      Paweł Patrzałek 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
Uzasadnienie 

W celu zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ułatwienia składania deklaracji, Rada Gminy w Solcu-Zdroju 
obowiązana jest do określenia w drodze uchwały wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, z 
uwzględnieniem art. 6 m ust. 1ai 1b, obejmujący 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. Wskazano w niej również warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej. Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest 
uzasadnione.  
 
  

 
 

 
 
 

 
 


