
 

 

UCHWAŁA NR XXXIV/177/17 

RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA 

z dnia 30 marca 2017 r. 

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

składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Miejskiej Chojnów 

Na podstawie art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2016 r. poz. 446) oraz art.6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (tekst  jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 250)  Rada  Miejska  Chojnowa  uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się wzory deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie 

z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały. 

2. Deklaracje, o których mowa w ust. 1 właściciel  nieruchomości zobowiązany jest złożyć w Urzędzie 

Miejskim w Chojnowie przy Placu Zamkowym 1: 

1) w terminie 14 dni od zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej 

nieruchomości odpadów komunalnych; 

2) w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów 

komunalnych powstających na danej nieruchomości. 

§ 2. Określa się następujący wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji: 

1) oświadczenie o uczących się dzieciach pozostających poza miejscem zamieszkania. 

2) oświadczenie o osobach zamieszkałych poza granicami Gminy Miejskiej Chojnów. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnowa. 

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXVI/124/13 z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 

położonych na obszarze Gminy Miejskiej Chojnów, zmieniona Uchwałą Nr XXX/155/13 Rady Miejskiej 

Chojnowa z dnia 20 czerwca 2013 r., zmieniona Uchwałą Nr XXIII/113/16 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 

28 czerwca 2016 r., zmieniona Uchwałą Nr XXXII/161/17 z dnia 26 stycznia 2017 r. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa: 

J. Skowroński

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 14 kwietnia 2017 r.

Poz. 1937
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