
 

UCHWAŁA NR XL/208/2017 

RADY GMINY OSIECZNICA 

z dnia 26 września 2017 r. 

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy. 

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

gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r.  

poz. 730 i poz. 935.) oraz art. 6m ust. 1a i ust. 1b oraz art. 6n ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 

1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289), Rada Gminy 

Osiecznica 

uchwala, co następuje: 

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

dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

2. Deklarację, o której mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w siedzibie 

Urzędu Gminy w Osiecznicy bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem 

elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej. 

3. Deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być podpisana bezpiecznym podpisem 

elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu 

ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 

poz. 1579.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług 

Administracji Publicznej na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.). 

4. Format elektroniczny deklaracji określa się, jako format danych XML z układem informacji  

i powiązań między nimi, wynikający ze wzorów deklaracji o których mowa w § 1 ust. 1, stanowiący 

załącznik nr 2 do uchwały. 

 

§ 2. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożone do dnia 

wejścia w życie niniejszej uchwały na drukach ustalonych przepisami dotychczas obowiązującymi 

zachowują ważność. 

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

w § 1. ust.1 :  

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 10 października 2017 r.

Poz. 4150

http://sip.lex.pl/#/dokument/16917600


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

przez odpowiednie instytucje, w szczególności: 

a) domy spokojnej starości, 

b) domy dziecka,  

c) zakłady karne,  

d) placówki opieki zdrowotnej,  

e) jednostki wojskowe, 

f) uczelnie wyższe w przypadku studentów oraz szkoły średnie w przypadku uczniów 

uczących się w systemie dziennym, zamieszkujących poza gminą, 

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

h) umowę najmu, 

2) dokument potwierdzający, że mieszkaniec jest objęty opłatą za odbiór odpadów  

komunalnych w innej gminie, 

3) oświadczenie wskazujące osoby zamieszkałe na terenie gminy Osiecznica pod innym adresem 

niż adres zameldowania, 

4) oświadczenie wskazujące osoby pozostające poza granicami kraju. 

 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXIV/114/2016 Rady Gminy Osiecznica z dnia 1 lipca 2016 r.  

w sprawie wzoru deklaracji o wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.  

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiecznica. 

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

Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązywania od 1 października 2017 r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy: 

       P. Koza  
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