
 

 

UCHWAŁA NR XV/90/2016 

RADY GMINY STRZELCE 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

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

składanej przez właścicieli nieruchomości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

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

czystości i porządku w gminach (j.t.: Dz. U. z 2016 r. poz. 250) Rada Gminy Strzelce uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składa-

nej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Strzelce, stanowiący załącz-

nik nr 1 do uchwały. 

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

Strzelce lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej 

nieruchomości pierwszego mieszkańca. 

§ 2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodaro-

wanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej 

nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia 

nastąpienia zmiany. 

§ 3. Określa się warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jak po-

niżej: 

1) określa się formaty: *.DOC jako otwarty format elektroniczny współpracujący z obsługą pliku Word lub 

Open Office oraz format *.PDF (wyłącznie do odczytu) druku deklaracji, umieszczone na ogólnodostępnej 

stronie internetowej Biuletynu Informacji Urzędu Gminy Strzelce; 

2) określa się, że deklarację składa się na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Gminy Strzelce; 

3) deklarację opatruje się bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elek-

tronicznym (j.t.: Dz. U. z 2013 r. poz. 262, z późn. zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym 

elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, zgodnie z art. 20a i art. 20b ustawy z dnia 17 lu-

tego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (j.t.: Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1114). 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzelce. 
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Łódź, dnia 18 maja 2016 r.

Poz. 2249



§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XXXI/145/2013 Rady Gminy 

Strzelce z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowa-

nie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r. 

poz. 4561). 

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

wództwa Łódzkiego. 

  

 Przewodniczący  

Rady Gminy Strzelce 

Stanisław Kruglak 
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