
 

 

UCHWAŁA NR XII/106/2019 

RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTYM  STOKU 

z dnia 13 grudnia 2019 r. 

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

przez właścicieli nieruchomości. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 6n ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz.U. z 2019 r., poz. 2010) Rada Miejska w Złotym Stoku 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 uchwały. 

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

przez właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonej na terenie Gminy Złoty Stok, stanowiący 

załącznik nr 2 do uchwały. 

§ 2. 1. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości 

pierwszego mieszkańca, a w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek 

letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe od dnia zaistnienia 

okoliczności mających wpływ na powstanie obowiązku opłaty. 

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia deklaracji 

w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. 

3. Deklaracje, o których mowa w § 1 składane są w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Złotym 

Stoku, Rynek 22, 57-250 Złoty Stok, lub za pośrednictwem operatora pocztowego na ww. adres. 

§ 3. 1. Określa się następujący wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

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, 
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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) oświadczenie wskazujące, że osoby zameldowane, bądź zamieszkałe (zadeklarowane) na terenie gminy 

Złoty Stok zamieszkują pod innym adresem; 

3) oświadczenie wskazujące, że osoby zameldowane, bądź zamieszkałe (zadeklarowane) na terenie gminy 

Złoty Stok zamieszkują poza granicami kraju; 

4) akt zgonu lub jego kserokopię w sytuacji śmierci mieszkańca. 

2. W przypadku, gdy deklaracja składana jest przez zarządcę, bądź właściciela nieruchomości zabudowanej 

budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi obowiązkowo należy dołączyć do deklaracji 

wykaz wszystkich lokali w każdym budynku wraz z podaniem ilości osób zamieszkujących w każdym z lokali. 

3. Właściciel nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, który deklaruje 

kompostowanie bioodpadów, stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym 

zobowiązany jest do wypełnienia i dołączenia do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi informacji, której wzór stanowi załącznik nr 3 do uchwały. 

§ 4. Tracą moc uchwały: 

1) nr XIII/94/2015 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego oraz 

warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. 

Doln. z 28.12.2015 r., poz. 6142); 

2) nr XIX/139/2016 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 

położonych na obszarze Gminy Złoty Stok (Dz. Urz. Woj. Doln. z 6.07.2016 r., poz. 3198). 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Złotego Stoku. 

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

Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 roku. 

Przewodnicząca Rady: 

E. Ruszkowska
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/106/2019 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 13 grudnia 2019 r. 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/106/2019 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 13 grudnia 2019 r. 
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/106/2019 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 13 grudnia 2019 r. 
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