
UCHWAŁA Nr 43 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 25 lutego 2015 roku 

 

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz trybu ich składania za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej 
 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy  
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), w związku  
z art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach (Dz.U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) - Rada Miasta Konina uchwala, co 
następuje: 
 

§ 1. 
 

1. Określa się wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi: 

1) GK-Z deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla  
nieruchomości zamieszkałych (Załącznik nr 1),   

2) GK-N deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 
nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne (Załącznik 
nr 2), 

3) GK-M deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 
nieruchomości w części zamieszkałych, a w części niezamieszkałych na których 
powstają odpady komunalne (Załącznik nr 3). 

 
§ 2. 

 
Deklaracje, o których mowa w § 1, właściciele nieruchomości zobowiązani są złoŜyć 
w następujących terminach: 

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub 
powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, 

2) 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą do ustalenia wysokości 
naleŜnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności 
przystąpienia bądź odstąpienia od zbierania odpadów w sposób selektywny, 

 
§ 3. 

                                                                     
1. Deklaracje, o których mowa w § 1, naleŜy składać w Urzędzie Miejskim w Koninie: 

1) bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesanta - Plac Wolności 1; 
2) bezpośrednio w Wydziale Gospodarki Komunalnej - ul. Wojska Polskiego 2; 
3) drogą pocztową na adres Urzędu Miejskiego w Koninie - Plac Wolności 1, 62-500 

Konin. 
2. Deklaracje mogą być składane drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy 

zamieszczonych na platformie ePUAP: 
1) dane zawarte w wypełnionych Deklaracjach elektronicznych przysłane są za pomocą 

bezpiecznych protokołów teleinformatycznych zgodnie z ustawą o informatyzacji 
podmiotów publicznych wraz z przepisami wykonawczymi, 
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2) deklaracje złoŜone drogą elektroniczną winny być podpisywane kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub w inny sposób zapewniający 
jednoznaczną identyfikację deklarującego i niezmienialność (integralność) składanej 
deklaracji. 

 
§ 4. 

 
Do zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty lub powstania opłaty, 
spowodowanych zdarzeniem mającym miejsce przed dniem wejścia w Ŝycie niniejszej 
uchwały, ma zastosowanie wzór deklaracji określony uchwałą, o której mowa w § 5. 
 

§ 5. 
 
Traci moc Uchwała Nr 511 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Woj.Wlkp. z dnia 13 lutego 2013 r. poz. 1528). 
 

§ 6. 
 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. 
 

§ 7. 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 
 
 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta Konina 

 
Wiesław Steinke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


