
UCHWAŁA NR XVII/109/2020 
RADY GMINY KUŚLIN 

z dnia 17 września 2020 r. 

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości. 

Na podstawie art. 6n ust 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach (t. j. 
Dz. U. z 2020 roku, poz. 1439) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy  z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 roku poz. 713 ze zm.) 

Rada Gminy Kuślin 

uchwala co następuje 

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Kuślin, zgodnie z załącznikiem do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Deklarację, o której mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć do Wójta Gminy 
w Kuślinie ul. Emilii Sczanieckiej 4, 64 – 316 Kuślin w terminach: 

a) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, 

b) do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. 

2. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy składać w Urzędzie 
Gminy Kuślin osobiście, przesyłać pocztą lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłając deklarację 
w postaci pliku PDF na adres: urzad@kuslin.pl, podpisanym bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu, bądź za pośrednictwem elektronicznej platformy usług 
administracji publicznej ePuap podpisaną bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 
kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kuślin. 

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XII/73/2019 Rady Gminy w Kuślinie z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie 
ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Kuślin 

 
 

Paweł Kubiak 
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 6n ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w

gminach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1439) Rada gminy, uwzględniając konieczność zapewnienia

prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ułatwienia

składania deklaracji, określa w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego: wzór deklaracji o

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

oraz warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Wypełniając dyspozycję ustawową Rada Gminy Kuślin wprowadza zmiany do wzoru deklaracji o

wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

zamieszkałych. Potrzeba uchwalenia nowego wzoru deklaracji spowodowana jest zmianą klauzuli

informacyjnej ponadto w niniejszym wzorze deklaracji doprecyzowano, że nowa deklaracja spowodowana

jest zmianą danych, część H i I poprawiono wg kolejności na część G i H oraz zdublowaną pozycję 34

rozdzielono n poz. 34 i 35 i dalej oraz doprecyzowano, że deklarację należy podpisać czytelnym podpisem.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne i właściwe.

Wójt Gminy Kuślin

mgr Mieczysław Skrzypczak
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