
 

 

UCHWAŁA NR XIII/77/2019 

RADY GMINY LUTOCIN 

z dnia 28 listopada 2019 r. 

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2019 poz. 506 z późń. zm.) oraz art. 6n ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 2010 z późń. zm.), uchwala się,  

co następuje: 

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

przez właściciela nieruchomości, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. 

§ 2. Deklarację, o której mowa w § 1 właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć w Urzędzie Gminy 

w Lutocinie w terminach określonych w art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.). 

§ 3. Wprowadza się możliwość składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej we wszystkich formatach wymienionych 

w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie 

dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów 

i kopii dokumentów elektronicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz.180 z późn.zm.). 

1. Deklaracja przesyłana w formie elektronicznej musi 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 (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz.162 

z późn. zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym „ePUAP” zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 

17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity 

Dz. U. z 2019 r. poz. 700 z późn. zm.). 

2. Określa się układ informacji i powiązań między nimi określa załącznik Nr 2 do uchwały. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lutocin. 

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XVI/83/2016 Rady Gminy Lutocin z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie: 

określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi 

w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy: 

Wojciech Jakub Góralski 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 06 grudnia 2019 r.

Poz. 14308
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