
 

 

UCHWAŁA NR XXXIII/333/17 

RADY GMINY LUBASZ 

z dnia 7 grudnia 2017 r. 

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie opadami 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 2017 r. poz. 1875 ze zm. ) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia  13 września 1996r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r, poz. 1289 ) Rada Gminy Lubasz uchwala, co następuje: 

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

składanej przez właścicieli nieruchomości, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 niniejszej uchwały. 

§ 2. Określa się warunki i tryb składania  deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej:  

1. Format elektroniczny deklaracji został określony w jednym z następujących formatów danych: DOC, 

ODT, PDF, XML, przy czym wzór deklaracji stanowi załącznik do uchwały. 

2. Formularz deklaracji jest umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie http://bip.lubasz.pl/. 

3. Deklaracja powinna być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą  

ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania  

oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1579) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym 

ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji i działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne (.Dz.U. z 2014 r., poz. 1114 ze zm.). 

4. E-deklarację przesyła się do urzędu za pośrednictwem elektronicznej platformy Usług Administracji 

Publicznej ePUAP, która jest dostępna w sieci Internet pod adresem www.epuap.gov.pl. 

5. Przekazywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej deklaracji musi odbywać się 

w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych w niej zawartych oraz 

w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym podpisem. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubasz. 

§ 4. Traci moc uchwała Rady Gminy  Lubasz nr XXIII/207/16 z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie 

ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właścicieli nieruchomości. 

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

Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2018 roku. 

  

 Przewodnicząca Rady Gminy Lubasz 

(-) Żaneta Andrzejewska 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 13 grudnia 2017 r.
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