
 

 

UCHWAŁA NR XVI/105/19 

RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH 

z dnia 30 grudnia 2019 r. 

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

przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Kowary oraz warunków  

i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

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

jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), oraz art. 6n ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.), Rada 

Miejska w Kowarach 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 nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, 

nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy, a w części 

nieruchomość na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne (nieruchomość mieszana), 

nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały. 

3. Deklaracje, o których mowa w § 1 ust. 1 i 2 właściciele nieruchomości mogą złożyć za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej. 

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 i kopii 

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

4. Układ informacji i powiązań złożonych deklaracji określa załącznik, o którym mowa w § 1 ust. 1 i 2. 

5. Deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym 

ePUAP. 

§ 2. Traci moc uchwała nr XI/62/19 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie 

ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków 

i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 15 stycznia 2020 r.

Poz. 442



§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowary. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kowarach: 

M. Michella
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XVI/105/19 

Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 30 grudnia 2019 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XVI/105/19 

Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 30 grudnia 2019 r. 
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