
 

 

UCHWAŁA NR XII/92/2019 

RADY GMINY GODZIESZE WIELKIE 

z dnia 29 października 2019 r. 

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Godziesze 

Wielkie 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt15, art.40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały, wzór deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwaną dalej „deklaracją”, składanej przez właścicieli nieruchomości 

niezamieszkałych, położonych na terenie Gminy Godziesze Wielkie.        

2. Wzór deklaracji jest dostępny w pliku .doc i .odt na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy 

Godziesze Wielkie pod adresem www.godzieszewielkie.pl   oraz w wersji papierowej w Urzędzie Gminy 

Godziesze Wielkie. 

§ 2. Ustala się następujące terminy i miejsca składania deklaracji: 

1. Deklarację należy złożyć w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Godziesze Wielkie, ul. 11 Listopada 

10, 62-872 Godziesze Małe, osobiście lub przesłać pocztą. Deklaracja może być również przesłana za 

pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej  http://pgodzieszew.wokiss.pl/bip/elektroniczna-skrzynka-

podawcza.html?pid=258 .Deklaracja przesłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym 

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

identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 162 z późn. zm.) weryfikowanym przy pomocy 

kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy 

z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 

z 2019 r. poz. 700 z późn. zm.) 

2. Pierwszą deklarację właściciel nieruchomości niezamieszkałej, zobowiązany jest złożyć w terminie 

14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 

3. W przypadku zmiany określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej 

nieruchomości, właściciel nieruchomości jest zobowiązany 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. 

§ 3. Zachowują ważność deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

złożone przez właścicieli nieruchomości do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godziesze Wielkie. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 6 listopada 2019 r.

Poz. 9227
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§ 5. Traci moc uchwała nr VII/59/2015 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie 

określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2015 roku poz. 3760). 

§ 6. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2020 r. 

  

 Przewodnicząca Rady Gminy 

(-) Mirosława Kobyłka 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 2 – Poz. 9227



 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 3 – Poz. 9227



 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 4 – Poz. 9227



 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 5 – Poz. 9227



 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 6 – Poz. 9227
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