
 

 

UCHWAŁA NR XIV/84/2015 

RADY GMINY CZARNY BÓR 

z dnia 22 grudnia 2015 r. 

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

składanej przez właściciela nieruchomości 

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

jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, ze zmianami) w związku z art. 11 ustawy 

z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 87), Rada Gminy Czarny Bór uchwala, co następuje: 

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

nej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zgodnie z załącznikiem nr 1 do 

uchwały. 

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

przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy zgodnie z załącznikiem nr 2 do 

uchwały. 

3. Deklaracje składa się w siedzibie Urzędu Gminy Czarny Bór przy ul. XXX-Lecia PRL 18, 58-379 

Czarny Bór (w biurze podawczym). Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalny-

mi można również przesłać za pomocą poczty elektronicznej, jako załącznik w formacie PDF, opatrzony pod-

pisem elektronicznym kwalifikowanym na skrzynkę e-mail: sekretariat@czarny-bor.pl lub poprzez elektro-

niczną platformę usług administracji publicznej – ePUAP jako załącznik pisma ogólnego do Urzędu Gminy 

w Czarnym Borze, opatrzony elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym. 

4. Deklarację składa się w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 

mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarny Bór. 

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Czarny Bór nr XLII/220/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie 

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

właściciela nieruchomości. 

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

wództwa Dolnośląskiego. 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Czarny Bór: 

S. Wawrzyniak

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 31 grudnia 2015 r.

Poz. 6243
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