
 

 

UCHWAŁA NR V/31/15 

RADY GMINY REGNÓW 

z dnia 12 marca 2015 r. 

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. Nr 391, z 2013 r. poz. 

1399, poz. 1593, z 2015 r. poz. 87, poz. 122) Rada Gminy Regnów uchwala, co następuje: 

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

nej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Regnów w brzmieniu określonym w załącz-

niku nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Deklarację, o której mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć do Wójta Gminy 

Regnów w formie papierowej lub elektronicznej w następujących terminach: 

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieru-

chomości odpadów komunalnych; 

2) 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych w deklaracji. 

§ 2. Ustala się warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, które 

określa załącznik nr 2 do uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Regnów. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Łódzkiego. 

§ 5. Traci moc uchwała nr XXIV/140/2013 Rady Gminy Regnów z dnia 30 kwietnia 2013 r.   

  

 Przewodniczący 

Rady Gminy 

Kazimierz Tkaczyk 
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 Przewodniczący Rady 

Kazimierz Tkaczyk 
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Załącznik nr 2  

do uchwały nr V/31/15 

Rady Gminy Regnów 

z dnia 12 marca 2015 r. 

WARUNKI I TRYB SKŁADANIA DEKLARACJI ZA POMOCĄ ŚRODKÓW  

KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 

1. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formie elektronicznej na-

leży złożyć przy użyciu Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Gminy w Regnowie (ESP), dostępnej na 

platformie komunikacyjnej ePUAP pod adresem epuap.gov.pl. Wzór deklaracji można pobrać z BIP, wypełnić 

deklarację komputerowo lub ręcznie i zeskanować, a następnie dodać jako załącznik do wniosku przesłanego 

na ESP. 

2. Warunkiem przyjęcia deklaracji w formie elektronicznej jest zamieszczenie podpisu pod deklaracją, do-

puszczalne formy podpisu elektronicznego to profil zaufany ePUAP lub certyfikat kwalifikowany. 

3. Deklarację uważa się za dostarczoną w momencie wygenerowania przez składającego oświadczenie 

UPO (Urzędowego Poświadczenia Odbioru). 

4. Dopuszcza się również złożenie deklaracji na adres e-mail  Urzędu Gminy w Regnowie podany na stro-

nie BIP, z tym że deklarację należy podpisać przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego. Tak złożoną deklarację 

uważa się za dostarczoną w momencie potwierdzenia odczytania wiadomości przez Urząd Gminy w Regnowie. 

5. W przypadku stwierdzenie przez UG nieprawidłowości w deklaracji, Urząd powiadamia o konieczności 

uzupełnienia lub ponownego złożenia deklaracji w trybie, w jakim deklaracja dotarła do Urzędu. 

  

 Przewodniczący Rady 

Kazimierz Tkaczyk 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 5 – Poz. 1084


		2015-03-23T12:03:25+0000
	Polska
	Marzena Radzik-Bryś; ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI w ŁODZI
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




