
 

 

UCHWAŁA NR II/7/14 

RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO 

z dnia 5 grudnia 2014 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 2013 r., poz. 594 ze zmianami), art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 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. Deklarację należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim: 

1) osobiście lub pocztą; 

2) w formie elektronicznej za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej e-PUAP 

4. Ustala się warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

5. Warunkiem złożenia deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest posiadanie 

kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego na platformie ePuap (po uprzednim założeniu 

konta na e-PUAP skąd można przesłać wniosek w formie elektronicznej). 

6. Wymagania dla deklaracji dostarczanych do Urzędu w formie dokumentu elektronicznego: 

1) deklaracja musi być podpisana ważnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym 

2) akceptowalne formaty załączników to: 

a) DOC, DOCX, RTF, ; 

b) GIF, TIF, BMP, JPG; 

c) PDF; 

7. Wymagania dla deklaracji dostarczanych do Urzędu za pomocą środków komunikacji elektronicznej: 

przekazanie dokumentu następuje poprzez wypełnienie formularza stanowiącego załącznik do uchwały 

i dołączenie deklaracji jako załącznik na stronie Elektronicznej Platformy Usług Administracji 

Publicznej http://www.epuap.gov.pl.^  

8. Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji: 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 17 grudnia 2014 r.

Poz. 5351

http://www.epuap.gov.pl/


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

odpowiednie instytucje, w szczególności: 

a) domy dziecka, 

b) zakłady karne, 

c) placówki opieki zdrowotnej, 

d) jednostki wojskowe, 

e) szkoły ponadgimazjalne, policealne i uczelnie wyższe w przypadku młodzieży uczącej się w systemie 

dziennym, zamieszkującej poza gminą, 

f) zakłady pracy w przypadku delegacji dłuższych niż jeden miesiąc, 

2) poświadczenie zamieszkania np. czasowe zameldowanie w innym miejscu w kraju lub zagranicą, 

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

gminie, 

4) inne dokumenty potwierdzające stan faktyczny np. oświadczenie właściciela nieruchomości, kserokopia 

prawa jazdy - inne niż polskie, rachunki za wodę, energię, śmieci uiszczane w innym miejscu zamieszkania 

itp., 

5) 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 (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 

80, poz. 903 z późn. zm.). 

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

Miejskim w Stroniu Śląskim w terminie: 

1) do 15 stycznia 2015r. - dla deklaracji na rok 2015 

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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stronia Śląskiego. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXVII/297/13 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 25 listopada 2013 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, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r. 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

R. Wiktor 
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