
 

 

UCHWAŁA NR XIX/122/20 

RADY MIEJSKIEJ W PRUSICACH 

z dnia 22 stycznia 2020 r. 

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

składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Prusice 

Na podstawie art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

(Dz. U.  z 2019 r., poz. 2010 ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1815) Rada Miejska w Prusicach uchwala,  

co następuje: 

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

składanej przez właścicieli nieruchomości, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały. 

2. Deklarację o której mowa w ust. 1 właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć w siedzibie Urzędu 

Miejskiego w Prusicach ul. Rynek 1, 55-110 Prusice osobiście lub pocztą w terminie 14 dni od dnia 

zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów 

komunalnych. 

3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych 

powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację 

w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. 

§ 2. Ustala się także warunki i tryb składania deklaracji, o których mowa w uchwale za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Platformy Usług Administracji Publicznej zwanej ePUAP.  

1) Warunkiem złożenia deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest posiadanie 

kwalifikowanego elektronicznego podpisu lub profilu zaufanego na platformie ePUAP. 

2) Akceptowalne formaty załączników to: DOC, ODT, ODS, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF. 

3) Przekazanie dokumentu następuje poprzez wysłanie za pośrednictwem platformy ePUAP wniosku 

zawierającego dołączony wypełniony formularz deklaracji. 

§ 3. Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

1) dokument potwierdzający niezamieszkiwanie mieszkańca na terenie nieruchomości, wystawiony przez 

odpowiednie instytucje w szczególności: 

a) uczelnie, szkoły w przypadku uczniów uczących się w systemie dziennym, zamieszkujących poza gminą; 

b) zakłady karne, zakłady lecznictwa zamkniętego, jednostki wojskowe; 

c) domy spokojnej starości, domy dziecka; 
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d) zakłady pracy w przypadku delegacji; 

e) miejscowe urzędy w przypadku zamieszkania w innej gminie lub kraju; 

2) dokument potwierdzający, że mieszkaniec jest objęty opłatą za odbiór odpadów komunalnych w innej 

gminie. 

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr LXX/457/18 Rady Miasta i Gminy 

Prusice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Prusice  

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Prusice. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 marca 2020 r. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Prusicach: 

Z. Ziomek
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XIX/122/20 

Rady Miejskiej w Prusicach z dnia 22 stycznia 2020 r. 
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