
 

 

UCHWAŁA NR XVII/101/15 

RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU 

z dnia 30 listopada 2015 r. 

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

przez właściciela nieruchomości 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., 

poz. 1515 ze zm.) oraz art. 6n ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz.U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) Rada Miejska Lądka- Zdroju uchwala, co następuje: 

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

składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych – stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej 

przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz 

nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku – stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

3. Deklarację należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju: 

1) osobiście lub pocztą; 

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

§ 2. 1. Warunkiem złożenia deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest posiadanie 

kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego na platformie ePuap (po uprzednim założeniu 

konta na platformie e-PUAP skąd można przesłać wniosek w formie elektronicznej). 

2. Wymagania dla deklaracji dostarczanych do Urzędu w formie dokumentu elektronicznego: 

1) deklaracja musi być podpisana ważnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym 

2) akceptowalne formaty załączników to: 

a) DOC, DOCX, RTF,; 

b) GIF, TIF, BMP, JPG; 

c) PDF; 

3. Wymagania dla deklaracji dostarczanych do Urzędu za pomocą środków komunikacji elektronicznej: 

przekazanie dokumentu następuje poprzez wypełnienie formularza stanowiącego załącznik nr 1 lub załącznik 

nr 2 do uchwały i załączenie właściwej deklaracji jako załącznika na stronie Elektronicznej Platformy Usług 

Administracji Publicznej http://www.epuap.gov.pl.  
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§ 3. Deklaracje, o których mowa w § 1, właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć w Urzędzie 

Miasta i Gminy Lądek-Zdrój w terminach określonych w przepisie art. 6 m ustawy z dnia 13 września 1996r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka - Zdroju. 

§ 4. Traci moc uchwała nr XXXVIII/258/13 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 27 czerwca 2013r. 

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właściciela nieruchomości. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.   

Przewodniczący Rady Miejskiej Lądka-Zdroju: 

L. Pazdyk

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 2 – Poz. 5747



 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 3 – Poz. 5747



 

 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 4 – Poz. 5747



 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 5 – Poz. 5747



 

 

 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 6 – Poz. 5747



 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 7 – Poz. 5747



 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 8 – Poz. 5747



 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 9 – Poz. 5747



 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 10 – Poz. 5747


		2015-12-14T15:23:09+0000
	Polska
	Agnieszka Augustynowicz
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




