
 

 

UCHWAŁA NR 332/VI/2013 

RADY GMINY KŁODZKO 

z dnia 30 stycznia 2013 r. 

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

przez właściciela nieruchomości  

Na podstawie art. 6n ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391), art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), Rada Gminy Kłodzko uchwala, co następuje:  

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

składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych – stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  

2. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej 

przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – 

stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.  

§ 2. Deklaracje, o których mowa w § 1, właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć w Urzędzie 

Gminy Kłodzko w terminie:  

1. do 30 kwietnia 2013 r. – dla pierwszej deklaracji,  

2. 14 dni – od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej 

nieruchomości odpadów komunalnych, a w przypadku zmiany danych będących podstawą naliczenia 

wysokości opłaty lub w przypadku zmiany ilości odpadów na danej nieruchomości, od dnia nastąpienia tej 

zmiany,  

3. 14 dni – od daty zmiany wysokości stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, związanej 

w szczególności ze zmianą ilości odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości w roku 

ubiegłym lub zmianą rzeczywistych kosztów poniesionych przez gminę w roku ubiegłym za zagospodarowanie 

zebranych odpadów.  

§ 3. 1. Określa się następujący wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji, o której 

mowa w § 1, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych:  

1) zaświadczenie z uczelni wyższej potwierdzające odbywanie nauki w systemie stacjonarnym lub 

wieczorowym;  

2) zaświadczenie ze szkoły średniej potwierdzające zamieszkanie ucznia w internacie;  

3) zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające stałe wykonywanie pracy poza miejscem zamieszkania – 

w przypadku, jeżeli wykonywanie tej pracy związane jest z zamieszkaniem na terenie innej gminy lub 

innego państwa;  

4) zaświadczenie właściwej komórki organizacyjnej ds. meldunkowych Urzędu Gminy Kłodzko o wyjeździe 

do innego kraju na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące;  
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5) zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy na terenie innej gminy;  

6) zaświadczenie z właściwej wojskowej jednostki organizacyjnej o odbywaniu służby wojskowej;  

7) uchwałę o powołaniu/wyborze zarządu lub umowę w przypadku, gdy sposób zarządu został określony 

w trybie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 

903 z późn. zm.);  

8) inny dokument potwierdzający pobyt poza miejscem zamieszkania.  

§ 4. Traci moc uchwała Nr 292/VI/2012 Rady Gminy Kłodzko z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 

nieruchomości.  

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodzko.  

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

Województwa Dolnośląskiego.  

Przewodniczący Rady Gminy Kłodzko: 

Z. Tur 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 332/VI/2013 

Rady Gminy Kłodzko z dnia 30 stycznia 2013 r. 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 332/VI/2013 

Rady Gminy Kłodzko z dnia 30 stycznia 2013 r. 
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