
 

 

UCHWAŁA NR 0007.XIV.183.2020 

RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE 

z dnia 30 stycznia 2020 r. 

w sprawie 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 2019 r. poz. 2010 ze zm.), Rada Miejska w Żmigrodzie uchwala, co następuje: 

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

składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Żmigród, obejmujący objaśnienia 

dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu 

wykonawczego, stanowiący załącznik do uchwały. 

2. Deklarację, o której mowa w §1 ust. 1 właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w Żmigrodzie 

przy ul. Poznańskiej 6, 55-140 Żmigród. 

3. Deklarację można składać również za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem 

Platformy Usług Administracji Publicznej, zwanej ePUAP. 

4. Deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym 

ePUAP. 

5. Deklarację właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania  

na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 

6. 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, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację  

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

§ 2. Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty  

za gospodarowania odpadami komunalnymi: 

1) dokument potwierdzający stałą nieobecność mieszkańca na terenie nieruchomości, wystawiony przez 

odpowiednie instytucje, 

2) oświadczenie wskazujące dzieci uczące się, pozostające poza miejscem zamieszkania albo zaświadczenie 

ze szkoły lub uczelni, 

3) dokument potwierdzający, że mieszkaniec jest objęty opłatą za odbiór odpadów komunalnych w innej 

gminie, 

4) oświadczenie o prowadzeniu w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej działalności gospodarczej, 
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5) oświadczenie o liczbie osób korzystających z nieruchomości w przypadku nieruchomości 

niezamieszkałych, 

6) oświadczenie o ilości wydzielonych ogródków działkowych - w przypadku zarządców ogrodów 

działkowych, 

7) w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, dokument 

potwierdzający zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej, likwidację, itp., 

8) pełnomocnictwo - w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika. 

§ 3. Tracą moc uchwała nr 0007.XIX.153.2016 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 28 lipca 2016 r.  

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właścicieli nieruchomości oraz uchwała nr 0007.XXVI.226.2017 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 5 

kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żmigród. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żmigrodzie: 

J. Czyżowicz
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