
 

 

UCHWAŁA NR XXXVII/425/13 

RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY 

z dnia 19 czerwca 2013 r. 

zmieniająca uchwałę Nr XXXI/361/13 Rady Miejskiej w Trzebnicy w sprawie określenia wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości położonych na obszarze Gminy Trzebnica 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) 

Rada Miejska w Trzebnicy uchwala, co następuje:  

§ 1. W uchwale Nr XXXI/361/13 Rady Miejskiej w Trzebnicy w sprawie określenia wzoru deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 

położonych na obszarze Gminy Trzebnica wprowadza się następujące zmiany:  

1) dotychczasowy przepis § 5 uchwały oznacza się odpowiednio jako § 6  

2) dotychczasowy przepis § 6 uchwały oznacza się odpowiednio jako § 7  

3) przepis § 5 uchwały otrzymuje brzmienie: "1. Ustala się warunki i tryb składania deklaracji, o których 

mowa w uchwale za pomocą środków komunikacji elektronicznej" 

a) warunkiem złożenia deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest posiadanie 

kwalifikowanego elektronicznego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego na platformie ePUAP,  

b) akceptowalne formaty załączników to: DOC, RTF, ODT, ODS, XLS, CSV, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF,  

c) przekazanie dokumentu następuje poprzez wysłanie za pośrednictwem platformy ePUAP wniosku 

zawierającego dołączony wypełniony formularz odpowiedniej deklaracji. 

§ 2. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXXI/361/13 Rady Miejskiej w Trzebnicy w sprawie określenia 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości położonych na obszarze Gminy Trzebnica wprowadza się następujące zmiany:  

1) punkt III część 4 otrzymuje brzmienie "nr telefonu (informacja dobrowolna)"  

2) w punkcie XI wykreśla się następującą treść "Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią, niżej 

przytoczonego, art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r., nr 88, poz. 553, 

z późn. zm.) oraz art. 56 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (tj. Dz. U. 2007, Nr 

111, poz.,765, z późn. zm.) i świadoma/y jestem odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych 

danych oraz oświadczam, że składane dane w niniejszej deklaracji są zgodne z rzeczywistością" i punkt ten 

otrzymuje brzmienie "Data i podpis osoby składającej deklarację".  

3) w pouczeniu wykreśla się następującą treść "Treść art. 233 Kodeksu karnego § 1. Kto, składając zeznanie 

mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie 

ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 2.Warunkiem 
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odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził 

zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie. Treść 

art. 56 Kodeksu karnego skarbowego Art. 56. §1. Podatnik, który składając organowi podatkowemu, 

innemu uprawnionemu organowi lub płatnikowi deklarację lub oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja 

prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych, przez co naraża 

podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia 

wolności, albo obu tym karom łącznie. § 2.Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej 

wartości, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny do 720 stawek 

dziennych. § 3. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu, 

sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. § 4. 

Karze określonej w § 3 podlega także ten podatnik, który mimo ujawnienia przedmiotu lub podstawy 

opodatkowania nie składa w terminie organowi podatkowemu lub płatnikowi deklaracji lub oświadczenia". 

§ 3. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXXI/361/13 Rady Miejskiej w Trzebnicy w sprawie określenia 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości położonych na obszarze Gminy Trzebnica wprowadza się następujące zmiany:  

1) w punkcie II w części 4 oraz w punkcie III w informacji o numerze telefonu dopisuje się brzmienie 

"(informacja dobrowolna)" 

2) w punkcie X wykreśla się następującą treść "Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią, niżej 

przytoczonego, art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r., nr 88, poz. 553, 

z późn. zm.) oraz art. 56 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (tj. Dz. U. 2007, Nr 

111, poz.,765, z późn. zm.) i świadoma/y jestem odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych 

danych oraz oświadczam, że składane dane w niniejszej deklaracji są zgodne z rzeczywistością" i punkt ten 

otrzymuje brzmienie "Data i podpis osoby składającej deklarację".  

3) w pouczeniu wykreśla się następującą treść "Treść art. 233 Kodeksu karnego § 1. Kto, składając zeznanie 

mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie 

ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 2.Warunkiem 

odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził 

zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie. Treść 

art. 56 Kodeksu karnego skarbowego Art. 56. §1. Podatnik, który składając organowi podatkowemu, 

innemu uprawnionemu organowi lub płatnikowi deklarację lub oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja 

prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych, przez co naraża 

podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia 

wolności, albo obu tym karom łącznie. § 2.Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej 

wartości, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny do 720 stawek 

dziennych. § 3. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu, 

sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. § 4. 

Karze określonej w § 3 podlega także ten podatnik, który mimo ujawnienia przedmiotu lub podstawy 

opodatkowania nie składa w terminie organowi podatkowemu lub płatnikowi deklaracji lub oświadczenia". 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.  

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

Województwa Dolnośląskiego.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Trzebnicy: 

M. Stanisz 
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