
UCHWAŁA NR XXIII/108/2016 

Rady Miejskiej w Golinie 

z 14 lipca 2016 r. 

 

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków  

i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

  
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, 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 ust. 1 pkt. 1 i 2 

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

(Dz. U. z 2016 r. poz. 250) Rada Miejska w Golinie uchwala, co następuje: 

 

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

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, zgodnie z załącznikiem  

do niniejszej Uchwały. 

2. Deklarację składa się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina 

lub za pomocą nadania w placówce pocztowej operatora publicznego lub za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej. 

3. Dane niezbędne do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, w tym również wysokości opłat, termin i miejsce składania deklaracji, zawarte 

zostały w załączniku do Uchwały. 

 

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

elektronicznej: 

1. Dopuszcza się składanie deklaracji we wszystkich formach wymienionych                            

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

sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych oraz udostępnianie 

formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 971). 

2. Układ informacji i powiązań między nimi w deklaracji elektronicznej jest zgodny  

z obowiązującym wzorem deklaracji w formie papierowej. 

3. Składanie deklaracji elektronicznych odbywa się za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej: 

a) poczty elektronicznej – na adres: golina@golina.pl, 

b) elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miejskiego w Golinie umieszczonej na 

platformie: ePUAP ( http://www.epuap.gov.pl), 

c) formularza elektronicznego umieszczonego na Platformie Usług Administracji 

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

4. Deklaracje złożone w formie elektronicznej muszą być opatrzone 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 ze zm.). 
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§ 3. Przekazywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej deklaracji 

określonej w §2 uchwały musi odbyć się w sposób zapewniający bezpieczeństwo, 

wiarygodność i niezaprzeczalność danych w nich zawartych oraz w sposób zapewniający ich 

ochronę przed nieuprawnionym dostępem. 

 

§ 4.  Traci moc Uchwała Nr XXXIV/140/2012 Rady Miejskiej w Golinie z dnia  

28 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 

 

§ 5.  Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Goliny. 

 

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

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 

 

         Urszula Furmaniak 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


