
 

 

UCHWAŁA NR XXXII/262/13 

RADY GMINY PODGÓRZYN 

z dnia 26 czerwca 2013 r. 

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Podgórzyn Nr XXVIII/229/13 z dnia 04 marca 2013 roku 

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

przez właściciela nieruchomości 

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

jednolity: Dz. U. z 2013, poz. 594 ) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z póź. zm.) 

Rada Gminy Podgórzyn uchwala, co następuje:  

 

§ 1. W uchwale Rady Gminy Podgórzyn Nr XXVIII/229/13 z dnia 04 marca 2013 r. w sprawie wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 

nieruchomości wprowadza się następujące zmiany:  

1. Załącznikowi nr 1 do Uchwały Rady Gminy Podgórzyn Nr XXVIII/229/13 z dnia 04 marca 2013 r. 

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właściciela nieruchomości, nadaje się nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznika nr 1 do niniejszej 

uchwały.  

2. Załącznikowi nr 2 do Uchwały Rady Gminy Podgórzyn Nr XXVIII/229/13 z dnia 04 marca 2013 r. 

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właściciela nieruchomości, nadaje się nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznika nr 2 do niniejszej 

uchwały.  

3. W § 2 dodaje się ust. 2 o treści: „2. dopuszcza się możliwość złożenia deklaracji o wysokości opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki 

podawczej ePUAP. Format elektroniczny deklaracji określa się jako format danych: doc, docx, pdf, rtf, odt, xls, 

csv, txt, gif, tif, bmp, jpg oraz pozostałe formaty wymienione 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, kopii dokumentów elektronicznych 

(Dz. U. z 2011 r., Nr 206, poz. 1216), zgodne ze wzorami deklaracji określonymi w załącznikach nr 1 i nr 2 do 

uchwały. Deklaracja musi być opatrzona ważnym certyfikatem kwalifikowanym lub profilem zaufanym”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Podgórzyn.  

 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 28 czerwca 2013 r.

Poz. 3957



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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodnicząca Rady Gminy Podgórzyn: 

H. Klepka 
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