
UCHWAŁA NR XVI/234/20
RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

z dnia 27 stycznia 2020 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz 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 z późn. zm.), Rada Miejska Legnicy 
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości, stanowiącej załącznik do uchwały.

2. Deklarację, o której mowa w ust. 1 właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w siedzibie Urzędu 
Miasta Legnicy, w terminach określonych w art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach.

§ 2. 1. Wzór deklaracji wraz z załącznikiem nr 1 "Informacja o lokalach w budynkach wielolokalowych" 
oraz załącznikiem nr 2 "Dane osób tworzących spółkę cywilną" dostępny jest na stronie Urzędu Miasta 
Legnicy pod adresem: https://e-urzad.legnica.eu w pliku pdf, doc., odt.

2. Deklarację, o której mowa w § 1 ust. 1 można złożyć za pośrednictwem środków komunikacji 
elektronicznej z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP.

3. Deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być opatrzona kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji 
elektronicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 162) lub podpisem zaufanym zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 
730 i 848).

4. Deklarację składaną za pomocą środków komunikacji elektronicznej sporządza się w formacie danych 
XML w oparciu o wzór deklaracji zamieszczony w centralnym repozytorium wzorów dokumentów 
elektronicznych.

5. Układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji jest zgodny z układem danych zawartych we 
wzorze deklaracji o której mowa w § 1 ust. 1.

6. Deklaracja w postaci elektronicznej przesyłana jest z wykorzystaniem protokołu szyfrującego dla sieci 
WWW (SSL).
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§ 3. Traci moc uchwała nr XX/200/16 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie określenia 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. 
Urz. Woj. Dol. z 2016 r. poz. 2791, Dz. Urz. Woj. Dol. z 2019 r. poz. 1552).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący Rady:
J. Rabczenko
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Załącznik do Uchwały Nr XVI/234/20
Rady Miejskiej Legnicy

                                                                                                                                   z dnia 27 stycznia 2020 r.

nieobowiązkowy)

REGON

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 3 – Poz. 958



(np. w przypadku kilku podmiotów korzystających z jednego boksu, altany, placu)

Deklaruję, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C.7. niniejszej deklaracji zamieszkuje:

(kwotę należy podać
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

F. DOTYCZY TYLKO WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ                                                                 
Oświadczenie właściciela nieruchomości, chcącego skorzystać ze zwolnienia za posiadanie kompostownika przydomowego i kompostowania w nim 
bioodpadów stanowiących odpady komunalne

F.1.Wysokość zwolnienia w przypadku, gdy właściciel nieruchomości kompostuje bioodpady, od 1 mieszkańca za 1 miesiąc wynosi

Wysokość zwolnienia w przypadku, gdy właściciel nieruchomości kompostuje bioodpady

(kwotę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

Inny pojemnik lub  
worek  _________l
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_______________

_______________
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_______________

_______________

_______________

_______________

_______________
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(kwotę należy podać zdokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
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