
 

 

UCHWAŁA NR XXIII/272/2020 

RADY MIASTA BOLESŁAWIEC 

z dnia 28 października 2020 r. 

sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec 

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 i 1378) oraz na podstawie art. 6m ust. 1a, 1b, 3, art. 6n ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) Rada Miasta 

Bolesławiec uchwala, co następuje: 

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

przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec, która stanowi załącznik 

do niniejszej uchwały. 

2. Właściciele nieruchomości składają deklaracje na formularzu zgodnie z ustalonym wzorem w Urzędzie 

Miasta Bolesławiec lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminach. 

§ 2. 1. Deklaracje składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej przesyła się z wykorzystaniem 

elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, zwaną dalej „ePUAP” w formacie xml. 

2. Deklaracje, o których mowa w ust. 1 opatruje się: 

1) bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji 

elektronicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 162 z późn. zm.) albo 

2) podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.  

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 z późn. 

zm.). 

3) układ informacji i powiązań formularza deklaracji składanej w formie elektronicznej wynika z załącznika  

do uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bolesławiec. 

§ 4. Traci moc uchwała nr XXXIII/338/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości na terenie miasta Bolesławiec (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2017 r. poz. 943, zmiana Dz. Urz. Woj. 

Doln. z 2020 r. poz. 2704). 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 2 listopada 2020 r.

Poz. 5916



§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. 

Przewodniczący Rady Miasta: 

Józef Pokładek
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Załącznik do uchwały nr XXIII/272/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 października 2020 r. 
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