
 

 

UCHWAŁA Nr XXXV/221/18 

RADY GMINY BRODNICA 

z dnia 8 lutego 2018 r. 

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

składanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Brodnica 

Na podstawie art. 6m ust. 1a i ust. 1b oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017r. poz. 1289, poz. 2056, poz. 2422) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 

i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875, poz. 2232, 

z 2018r. poz. 130) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 

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

przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, stanowiący załącznik do uchwały. 

 

§ 2. W przypadku składania deklaracji, o której mowa w § 1, za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej określa się, iż: 

1) format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między nimi powinien być zgodny z załącznikiem do 

uchwały w formacie PDF; 

2) deklaracje będą przesyłane przy pomocy platformy ePUAP jako załącznik; 

3) deklaracje przesyłane w formie elektronicznej powinny być opatrzone podpisem elektronicznym składanym 

za pomocą certyfikatu kwalifikowanego lub za pomocą podpisu potwierdzonego profilem zaufanym 

ePUAP. 

 

§ 3. Informacje o terminach i miejscu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi zawarte są w załączniku do niniejszej uchwały. 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brodnica. 

 

§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XX/114/16 Rady Gminy Brodnica 

z dnia 11 lipca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi (Dz.Urz.Woj. Kuj.-Pom. z 2016r. poz. 2651). 

 

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

Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

  

 Przewodnicząca  

Rady Gminy 

Violetta Sternicka-Twarogowska 
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załącznik  

o uchwały nr XXXV/221/18 

Rady Gminy Brodnica 

z dnia 8 lutego 2018 r. 
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