
 

 

UCHWAŁA NR X/87/2015 

RADY GMINY BRZEŹNICA 

z dnia 29 października 2015 roku 

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

składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Brzeźnica. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., 

poz. 1515.) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.), Rada Gminy  Brzeźnica uchwala, co następuje: 

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

przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Brzeźnica, który stanowi załącznik 

nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Brzeźnica deklarację, o której 

mowa w § 1, w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. 

2. W przypadku zmiany danych zawartych w złożonej deklaracji, będących podstawą ustalenia wysokości 

należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć 

do Wójta Gminy Brzeźnica nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. 

3. Deklaracje w formie papierowej należy dostarczyć do siedziby Urzędu Gminy Brzeźnica. 

4. Deklaracje składane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej należy składać za pomocą 

elektronicznej skrzynki podawczej. 

5. W przypadku o którym mowa w ust. 4 dopuszcza się składanie deklaracji we wszystkich formatach 

wymienionych w Rozporządzeniu Prezesa rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania 

pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania 

formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2015 r., poz.971). 

6. Deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym 

ePUAP”. 

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzeźnica. 

§ 4.  Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc obowiązująca Uchwała Nr XXIX/252/2013 Rady 

Gminy Brzeźnica z dnia 2 października 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie 

Gminy Brzeźnica (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2013 r. poz. 6022). 

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

Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r. 

                                                                                                                            Przewodnicząca Rady Gminy 

                                                                                                                                              Jadwiga Kozioł 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 10 listopada 2015 r.

Poz. 6564
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