
 

 

UCHWAŁA NR XXII/190/2020 

RADY GMINY WALIM 

 

z dnia 24 listopada 2020 r. 

 

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 ze zm.), Rada Gminy Walim 

uchwala, co następuje: 

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

składanej przez właścicieli nieruchomości, według załączników do niniejszej uchwały: 

a) załącznik nr 1 – wzór deklaracji, wraz z załącznikiem ZN-1, o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy  

lub właścicieli nieruchomości na której w części zamieszkują mieszkańcy oraz w części nie zamieszkują 

mieszkańcy a powstają odpady komunalne, 

b) załącznik nr 2 - wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych 

nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez 

część roku. 

2. Określa się warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej: 

1) wzory deklaracji w postaci edytowalnego dokumentu elektronicznego, w formacie Portable Dokument 

Format (PDF) udostępnia się na stronie internetowej Urzędu Gminy w Walimiu, 

2) wypełnioną deklarację w postaci dokumentu elektronicznego należy złożyć za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej, poprzez elektroniczną platformę usług administracji publicznej (ePUAP), 

3) wypełniona deklaracja winna być uwierzytelniona przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego, 

weryfikowalnego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym ePUAP. 

§ 2. Deklarację o której mowa w § 1, w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć Wójtowi Gminy Walim w Urzędzie Gminy 

w Walimiu w terminie: 

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

nieruchomości odpadów komunalnych, 

2) do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana w przypadku modyfikacji 

danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 30 listopada 2020 r.

Poz. 6485



komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej 

nieruchomości. 

§ 3. Traci moc uchwała nr XII/105/2019 Rady Gminy Walim z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie 

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

właścicieli nieruchomości 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 r. 

Przewodniczący Rady Gminy Walim: 

Zuzanna Bodurka
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/190/2020 

Rady Gminy Walim z dnia 24 listopada 2020 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XXII/190/2020 

Rady Gminy Walim z dnia 24 listopada 2020 r. 
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