
 

 

UCHWAŁA NR XXVII/169/2016 

RADY GMINY LUBOMIA 

z dnia 27 września 2016 r. 

zmieniająca Uchwałę w sprawie określenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

Na podstawie art.18 ust. 1 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446), art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (t.j.  Dz.U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 

ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych   

(t.j. Dz.U. z 2016 poz. 296) 

Rada Gminy Lubomia 

uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XXVI/162/2016 Rady Gminy Lubomia z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie określenia 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2016 r. 

poz. 4218), wprowadzić następującą zmianę: 

- § 2 otrzymuje nowe brzmienie: 

„§ 2. 1. Deklaracja, o której mowa w § 1 składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może 

być składana za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP. 

2. Dopuszcza się składanie deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej wyłącznie  

w formatach wymienionych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września  2011 r.  

w sprawie sporządzania pism w formacie dokumentów elektronicznych, doręczenia dokumentów 

elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (t.j. Dz. U. 

z 2015 r., poz. 971 z późn. zm.). 

3. Układ informacji i powiązań pomiędzy nimi w deklaracji elektronicznej jest zgodny  

z obowiązującym wzorem deklaracji w formie pisemnej. 

4. Deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być podpisana bezpiecznym podpisem 

elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t.j. Dz. U.  

z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.), weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub 

podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustaw z dnia 17 lutego 2005 r.  

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1114 

z późn. zm.).”. 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Lubomia. 
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Katowice, dnia 10 października 2016 r.

Poz. 5128



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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy Lubomia 

 

 

Andrzej Godoj 
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