
 

 

UCHWAŁA NR XVI/114/19 

RADY GMINY ŁAGIEWNIKI 

z dnia 19 grudnia 2019 r. 

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

przez właściciela nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, i  innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 

Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 2010) art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) Rada Gminy Łagiewniki uchwala co następuje: 

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

składanej przez właściciela nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, i innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

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

Łagiewniki lub wysłać przesyłką pocztową, lub drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznej 

Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP, w terminach określonych w art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010). 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łagiewniki. 

§ 3. Traci moc uchwała nr XV/101/19 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie 

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

nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodnicząca Rady Gminy Łagiewniki: 

D. Szachniewicz

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 31 grudnia 2019 r.

Poz. 7801
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