
 

 

UCHWAŁA NR XXXIX/408/2021 

RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH 

z dnia 25 listopada 2021 r. 

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. 

Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się: 

1) wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych oraz przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, oznaczony symbolem DO-1, stanowiący załącznik nr 1 do 

niniejszej uchwały; 

2) wzór załącznika do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz przez właścicieli nieruchomości, na których 

nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, oznaczony symbolem DO-Z1, stanowiący 

załącznik nr 2 do niniejszej uchwały; 

3) wzór załącznika do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz przez właścicieli nieruchomości, na których 

nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, oznaczony symbolem DO-Z2, stanowiący 

załącznik nr 3 do niniejszej uchwały; 

4) wzór oświadczenia o danych pozwalających naliczyć opłatę w poszczególnych lokalach budynku 

wielorodzinnego, oznaczony symbolem DO-Z3, stanowiący załącznik nr 4 do uchwały. 

§ 2. Deklarację, o której mowa w § 1 właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć w Urzędzie 

Miejskim w Słubicach: 

1) w roku 2022 do 31 stycznia 2022 r.; 

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

danej nieruchomości odpadów komunalnych; 

3) w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących 

podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 3. 1. Deklarację należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Słubicach lub za pośrednictwem środków 

komunikacji elektronicznej. 

2. Deklaracje składane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej należy składać za pomocą 

elektronicznej skrzynki podawczej lub poczty elektronicznej. 
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3. Deklaracje złożone w formie elektronicznej powinny być opatrzone podpisem potwierdzonym profilem 

zaufanym ePUAP lub bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu. 

§ 4. Z dniem 1 stycznia 2022 r. traci moc uchwała Nr XXVI/265/2020 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 

26 listopada 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic. 

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

Województwa Lubuskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2022 r. 

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

Grzegorz Cholewczyński 
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