
UCHWAŁA NR XXIX/199/2020 
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 28 maja 2020 r. 

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 6n ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Świebodzice w brzmieniu 
określonym w załączniku do uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała nr XIII/77/2015 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 27 października 
2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy 
Świebodzice (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 4693). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świebodzice. 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 
 

  
 

Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Tomasz Czekaj 
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6 n ust. 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do kompetencji
rady gminy należy w szczególności określenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

Zgodnie zobowiązującym od dnia 4 maja 2019 r. brzmieniem tego przepisu - nadanym przez
art. 37 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem
stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) - wzór takiej deklaracji winien w szczególności zawierać informacje wskazane
w art. 13 ust. 1 i 2 cyt. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

Z uwagi na to, że wymogu tego nie spełnia wzór deklaracji określony w uchwale nr XIII/77/2015
Rady Miejskiej w Świebodzicach (uchylanej w § 2 projektu uchwały), a zgodnie z art. 165 cyt. ustawy
implementującej uchwały wydane przed dniem jej wejścia w życie na podstawie art. 6 n ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ustawy zachowują moc do czasu wydania uchwał
uwzględniającego aktualne brzmienie tego przepisu, nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od dnia
wejścia w życie jego nowelizacji, podjęcie projektowanej uchwały jest celowe i konieczne.

Przyjęcie uchwały nie rodzi skutków finansowych.
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