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UCHWAŁA NR XXXII/184/13
RADY MIEJSKIEJ W NIEMCZY
z dnia 27 września 2013 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Niemcza, na których
zamieszkują mieszkańcy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055
i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181,
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223,
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106,
poz. 675 i Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217,
poz. 1281 i Nr 149, poz. 887 oraz z 2012 r. poz.567) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, 951, z 2013 r. poz. 21, 228, 888.),
uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Niemcza, na których
zamieszkują mieszkańcy.
2. Wzór deklaracji stanowi załącznik do uchwały.
§ 2. 1. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w siedzibie
Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD-7 lub w Urzędzie Miasta i Gminy w Niemczy
lub za pomocą elektronicznych środków przekazu, z uwzględnieniem zasad określonych w § 4 Uchwały,
w terminie do 14 dni od daty zamieszkania danej nieruchomości przez pierwszego mieszkańca.
2. W przypadku zmiany danych będących podstawą do ustalania opłaty, właściciel nieruchomości
obowiązany jest złożyć korektę deklaracji w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
§ 3. W przypadku, gdy osoba zameldowana na nieruchomości nie zamieszkuje na terenie tej nieruchomości
i nie została wskazana w deklaracji, o której mowa w § 1, potwierdzeniem danych zawartych w deklaracji jest
dokument poświadczający czasowe przebywanie tej osoby poza wskazaną w deklaracji nieruchomością,
wystawiony przez uprawniony podmiot.
§ 4. Ustala się warunki i tryb składania deklaracji, o której mowa w uchwale za pomocą środków
komunikacji elektronicznej.
1. Warunkiem złożenia deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest posiadanie
kwalifikowanego elektronicznego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego na platformie ePuap
(po uprzednim założeniu konta na e-PUAP skąd można przesłać wniosek w formie elektronicznej).
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2. Wymagania dla deklaracji dostarczanych do Urzędu w formie dokumentu elektronicznego:
1) deklaracja musi być podpisana ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes.
2) akceptowalne formaty załączników to:
a) DOC, RTF, ODT;
b) XLS; CSV;
c) TXT;
d) GIF, TIF, BMP, JPG;
e) PDF;
3) wielkość wszystkich załączników dołączonych do deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji
elektronicznej nie może przekroczyć 3 MB.
4) deklaracje zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną przyjęte.
3. Wymagania dla deklaracji dostarczanych do Urzędu za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
przekazanie dokumentu następuje poprzez wypełnienie formularza stanowiącego załącznik do uchwały
i dołączenie deklaracji on-line na stronie Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej
http://www.epuap.gov.pl .
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Niemcza.
§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXV/143/12 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 28.12.2012 r. w sprawie
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Niemcza, na których zamieszkują mieszkańcy.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Niemczy:
K. Dziadkowiec
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Załącznik do Uchwały Nr XXXII/184/13
Rady Miejskiej w Niemczy
z dnia 27 września 2013 r.
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