
 

 

UCHWAŁA NR XXIX/215/2020 

RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY 

z dnia 7 grudnia 2020 r. 

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia 

terminów i miejsca składania deklaracji oraz ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

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

gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 6n, art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439), Rada Miejska w Głuszycy uchwala, 

co następuje: 

§ 1. 1. W celu zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości, przez których rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników 

wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, 

a także inne podmioty władające nieruchomością. 

2. Wzór deklaracji dla nieruchomości zamieszkałych i częściowo zamieszkałych, określa załącznik nr 1  

do niniejszej uchwały. 

3. Wzór deklaracji dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości 

wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe wykorzystywane jedynie przez część roku, określa 

załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

4. Wzór deklaracji dla nieruchomości niezamieszkałych określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Deklaracja o wysokości opłaty składana jest przez: 

1) właścicieli nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy, 

2) właścicieli nieruchomości, na której w części zamieszkują mieszkańcy oraz w części na której 

nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, 

3) właścicieli nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku, 

4) właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, jeżeli wyrażą taką wolę. Złożenie deklaracji jest tożsame 

z wyrażeniem zgody na objęcie gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. 

§ 3. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy składać w terminie 

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

odpadów komunalnych. 
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§ 4. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości, 

przez którego rozumie się także, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne 

i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające 

nieruchomością, zobowiązani są złożyć Burmistrzowi Głuszycy: 

1) osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Głuszycy, lub 

2) w formie elektronicznej za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej e-PUAP. 

Warunkiem złożenia deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest posiadanie 

kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego na platformie e-PUAP. 

§ 5. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, 

jeżeli nie złożą deklaracji, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, obowiązani są do zawarcia umowy 

na odbiór odpadów z podmiotem uprawnionym do odbioru odpadów komunalnych, wpisanym do rejestru 

działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Głuszycy. 

§ 6. Opłatę za odpady komunalne uiszcza się z góry za każdy miesiąc, w terminie do 10-tego dnia miesiąca, 

na konto bankowe gminy Głuszyca. 

§ 7. Traci moc uchwała nr XV/115/2019 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 października 2019 roku 

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenie terminów 

i miejsca składania deklaracji wraz ze zmianami. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuszycy. 

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

z dniem 1 stycznia 2021 roku. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głuszycy: 

Grzegorz Milczarek
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIX/215/2020 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 7 grudnia 2020 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIX/215/2020 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 7 grudnia 2020 r. 

 

 
 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 6 – Poz. 6967



 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 7 – Poz. 6967



Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIX/215/2020 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 7 grudnia 2020 r. 
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