
 

 

UCHWAŁA NR X/68/2019 

RADY MIEJSKIEJ W LEŚNEJ 

z dnia 28 maja 2019 r. 

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

przez właściciela nieruchomości 

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

gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506), art. 6n ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz. U. z 2018r. poz. 1454 ze zm.) oraz art. 37 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie 

niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 730) Rada Miejska w Leśnej uchwala,  

co następuje: 

Wzory deklaracji 

§ 1. 1. Określa się wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanych przez podmioty, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o dnia 13 września 1996r. utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r. poz. 1454 ze zm.), dla nieruchomości położonych na terenie 

Gminy Leśna: 

1) zamieszkałych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, 

2) niezamieszkałych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, 

3) mieszanych, tj. będących w części nieruchomością zamieszkałą i w części niezamieszkałą, zgodnie 

z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, 

4) domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 

wykorzystywane jedynie przez część roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 

2. Dla każdej nieruchomości wymienionej w ust. 1, na której powstają odpady komunalne, należy złożyć 

odrębną deklarację w Urzędzie Miejskim w Leśnej. 

Termin złożenia deklaracji 

§ 2. 1. Deklarację sporządzoną na odpowiednim formularzu (załączniki 1-4), o którym mowa w § 1, 

właściciel lub zarządca nieruchomości składa w Urzędzie Miejskim w Leśnej ul. Rynek 19 osobiście, przesyła 

pocztą lub za pośrednictwem poczty elektronicznej albo za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej: 

1) w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania  

na danej nieruchomości odpadów komunalnych, 
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2) w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych stanowiących podstawę ustalenia wysokości należnej 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

2. W przypadku domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - 

wypoczynkowe termin złożenia pierwszej deklaracji upływa 25.03.2020r. 

3. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych i mieszanych termin złożenia pierwszej deklaracji 

upływa 31.07.2019r. 

§ 3. 1. Deklarację właściciel nieruchomości może złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem 

elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miejskiego w Leśnej. 

2. Deklaracja przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług 

Administracji Publicznej zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 570). 

3. Przekazywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej deklaracji musi odbywać  

się w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych w nich zawartych,  

oraz w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem. 

4. Dopuszcza się składanie deklaracji we wszystkich formatach wymienionych w Rozporządzeniu Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów 

elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów, kopii 

dokumentów elektronicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 180). 

§ 4. Właściciele lub zarządcy nieruchomości są zobowiązani, na żądanie Burmistrza Leśnej, przedstawić 

dodatkowe dokumenty potwierdzające dane zawarte w deklaracji, o której mowa w § 1 ust. 1, w szczególności 

potwierdzenie/oświadczenie dotyczące zamieszkiwania w innym miejscu niż miejsce zameldowania  

lub o objęciu opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miejscu aktualnego pobytu. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnej. 

§ 6. Traci moc uchwała nr XLIX/330/2018 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie 

określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej  

przez właściciela nieruchomości na terenie Gminy Leśna. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodnicząca Rady: 

M. Borysiewicz
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