
 
UCHWAŁA NR XXIII/131/17 

RADY GMINY SIDRA 

z dnia  28 grudnia 2017 r. 

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

składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Sidra 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1875, poz. 2232) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się wzór formularza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na obszarze 

Gminy Sidra, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Deklaracja, o której mowa w § 1 może być składana w formie papierowej bezpośrednio w Urzędzie 

Gminy Sidra, korespondencyjnie na adres Urzędu Gminy Sidra, ul. Rynek 5, 16-124 Sidra, lub za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej w formacie PDF na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu  

na platformie ePUAP. 

2. Deklaracja, przesłana w wersji elektronicznej musi być opatrzona kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym lub profilem zaufanym Platformy Elektronicznych Usług Administracji Publicznej (ePUAP). 

3. Deklaracja wraz z adresem elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu na platformie ePUAP będzie 

dostępna na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sidra. 

§ 3. Deklarację, o której mowa § 1 właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć w terminie 14 dni  

od dnia zamieszkania na danej nieruchomości lub 14 dni od dnia w którym nastąpiły zmiany danych 

określonych w deklaracji. 

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXIV/175/2014 Rady Gminy Sidra 

z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 2278). 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sidra. 

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

Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2018 r. 

Przewodniczący Rady 

Bogusława Czyżewska 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 8 stycznia 2018 r.

Poz. 173
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