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UCHWAŁA NR XVIII/121/2020
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.
z dnia 27 kwietnia 2020 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
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 2020 r. poz. 713) oraz art. 6n ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) uchwala się, co następuje :
§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, który stanowi załącznik do uchwały.
§ 2. 1. Właściciele nieruchomości są obowiązani złożyć do Burmistrza Książa Wlkp. deklarację o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej
nieruchomości pierwszego mieszkańca.
2. Właściciele nieruchomości są obowiązani złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana 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.
3. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciele nieruchomości są zobowiązani złożyć w Urzędzie
Miejskim w Książu Wlkp., ul. Stacha Wichury 11a , 63-130 Książ Wlkp.:
1) w formie papierowej, osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018r., poz. 2188 ze zm.), albo
2) za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
4. Złożenie deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej winno nastąpić z zachowaniem
następujących warunków i trybu:
1) złożenie deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej wymaga zarejestrowania się na
Platformie ePUAP, zalogowania się i wypełnienia umieszczonego na wymienionej platformie
elektronicznego formularza;
2) załączenia w formularzu elektronicznym wcześniej przygotowanego pliku wzoru deklaracji, który jest
aktywnym formularzem pdf opublikowanym z możliwością pobrania na stronie internetowej www.ksiazwlkp.pl/bip/ Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. Układ informacji
i powiązań między nimi wynika z wzoru deklaracji stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
3) wypełniony formularz elektroniczny wraz z załączoną deklaracją przesyłany jest za pomocą elektronicznej
skrzynki podawczej, której aktualny adres jest podany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Miejskiego w Książu Wlkp. www.ksiaz-wlkp.pl/bip/;
4) wypełniony formularz elektroniczny wraz z załączoną deklaracją składany w formie elektronicznej musi
być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
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kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016r. o usługach zaufania oraz
identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 162 z ze zm.) lub 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 2019 r.,
poz. 700 z ze zm.).
5. Po złożeniu deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej zostanie przesłane składającemu
urzędowe poświadczenie odbioru.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.
§ 4. Traci moc uchwała nr XXIV/162/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 30 września 2016 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
(Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r., poz. 5942).
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi
w życie z dniem 1 lipca 2020 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Książu Wlkp.
(-) Sławomir Przybylski
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