
 

 

UCHWAŁA NR XXVIII/237/13 

RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO 

z dnia 25 lutego 2013 r. 

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze 

Gminy Stronie Śląskie  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zmianami) Rada Miejska 

Stronia Śląskiego 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.  

3. Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane w przypadku uwzględnienia w deklaracji 

mniejszej liczby osób niż liczba osób zameldowanych:  

1) Właściciele nieruchomości, na których zameldowani mieszkańcy nie zamieszkują danych nieruchomości 

zobowiązani są do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dołączyć 

dokumenty potwierdzające zamieszkanie w innej gminie, kraju.  

2) W odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy:  

a) kopia dotychczas posiadanej umowy na wywóz odpadów komunalnych do pierwszej deklaracji składanej 

do 15.04.2013 roku;  

§ 2. 1. Deklaracje, o których mowa w § 1, właściciele nieruchomości zamieszkałych obowiązani są złożyć 

w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim w terminie:  

1) do 15 kwietnia 2013 r. - dla pierwszej deklaracji,  

2) 14 dni – od dnia, o którym mowa w art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (t.j. w Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zmianami),  

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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stronia Śląskiego.  
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§ 4. Traci moc uchwała Nr XXVI/203/12 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 28 grudnia 2012 r. 

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze 

Gminy Stronie Śląskie.  

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

Województwa Dolnośląskiego.  

Przewodniczący Rady: 

R. Suliński 
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