
 

 

UCHWAŁA NR XXVI/144/2013 

RADY GMINY DZIADOWA KŁODA 

z dnia 12 sierpnia 2013 r. 

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie  

odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 

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

Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 6n ust. 1  ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391) Rada Gminy Dziadowa Kłoda 

uchwala, co następuje:  

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

przez właściciela nieruchomości, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.  

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

Gminy Dziadowa Kłoda, przesłać pocztą na wskazany adres lub za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej.  

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

elektronicznej platformy Usług Administracji Publicznej, zwanej dalej „ePUAP”.  

1) format elektroniczny deklaracji jest zgodny ze wzorem formularza elektronicznego na Platformie Usług 

Administracji Publicznej „ePUAP”;  

2) deklaracje składane z wykorzystaniem Platformy Usług Administracji Publicznej „ePUAP” powinny zostać 

opatrzone:  

a) bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 

(Dz. U. z 2013 r. poz.262);  

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

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r., poz. 235). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dziadowa Kłoda.  

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXI/114/2012 Rady Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 28 listopada 2012 r. 

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

właściciela nieruchomości.  

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

Województwa Dolnośląskiego.  

Przewodniczący Rady Gminy: 

W. Koćwin 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 14 sierpnia 2013 r.

Poz. 4673
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