
UCHWAŁA NR XI/134/2015
RADY MIEJSKIEJ W ŁEBIE

z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej 
przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Miejskiej Łeba.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn zm.) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn.zm.) – Rada 
Miejska w Łebie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej 
przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz  mieszanych (w części zamieszkałych i w części 
niezamieszkałych) położonych na obszarze Gminy Miejskiej Łeba, zgodnie z załącznikiem do niniejszej 
uchwały.

§ 2. Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji, które należy złożyć na 
żądanie organu:

1) dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, a w szczególności:

a) umowa nabycia nieruchomości,

b) umowa najmu,

c) umowa użytkowania,

d) umowa dzierżawy,

e) umowa dożywocia;

2) faktura za zużycie wody za okres objęty deklaracją, a w razie braku faktury - umowa na dostarczanie wody;

3) w odniesieniu do właścicieli nieruchomości niepodłączonych do sieci wodociągowej oświadczenie 
o niepodłączeniu nieruchomości do sieci wodociągowej oraz informacja o liczbie osób zamieszkałych 
w nieruchomości w trakcie okresu, za który podano zużycie wody;

4) dokument potwierdzający zamieszkanie poza nieruchomością objętą deklaracją, jeżeli zmiana 
spowodowała wygaśnięcie obowiązku ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

5) w odniesieniu do części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy - dokument potwierdzający 
zmianę miejsca wykonywania działalności, likwidację działalności gospodarczej lub zawieszenie 
prowadzenia działalności gospodarczej.

§ 3. Deklarację, o której mowa w § 1. właściciele nieruchomości są obowiązani złożyć w Urzędzie 
Miejskim w Łebie lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Łebie w terminie:

1. do dnia 31 stycznia każdego roku
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2. 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca;

3. 14 dni od nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłat – za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych 
powstających na danej nieruchomości.

§ 4. 1. Dopuszcza się składanie deklaracji we wszystkich formatach wymienionych w Rozporządzeniu 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów 
elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii 
dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2011 r. Nr 206, poz.1216).

2. Układ informacji i powiązań między nimi określa załącznik do niniejszej uchwały.

3. Deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym 
ePUAP.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XLIV/382/2013 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli 
nieruchomości położonych na obszarze Gminy Miejskiej Łeba.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łeby.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Łebie

Zdzisław Stasiak
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Załącznik do Uchwały Nr XI/134/2015
Rady Miejskiej w Łebie
z dnia 30 listopada 2015 r.
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