
 

 

UCHWAŁA Nr IV/44/2016 

RADY GMINY OSIELSKO 

z dnia 14 czerwca 2016 r. 

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

składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej. 

 

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 (tekst jednolity: 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 (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 250) i art. 11 ustawy z dnia 

28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych 

ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 87) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje: 

 

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

przez właścicieli nieruchomości w brzmieniu stanowiącym Załącznik 1 do niniejszej uchwały. 

2.  Określa się, że Załącznik 2 do niniejszej uchwały stanowi informację o współwłaścicielach, którą 

wypełnia się w przypadku, gdy nieruchomość jest przedmiotem współwłasności więcej niż dwóch osób. 

 

§ 2.1.  Deklaracje można składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej: 

1)  na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Gminy Osielsko z wykorzystaniem Elektronicznej Platformy 

Usług Administracji Publicznej, zwanej dalej ePUAP, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym 

ePUAP; 

2)  na adres e-mail: deklaracjeodpady@osielsko.pl, jako pliki załącznika do wiadomości e-mail w formacie, 

o którym mowa w ust. 2, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 

kwalifikowanego certyfikatu. 

2.  W przypadku składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej dopuszczalny jest ich 

format elektroniczny: doc, docx, odt, pdf, jpg. 

 

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko. 

 

§ 4.  Traci moc uchwała Nr XI/100/2013 Rady Gminy Osielsko z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie 

określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2013 r., poz. 4202 z dnia 

24.12.2013 r.). 

 

 

 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 21 czerwca 2016 r.

Poz. 2059



§ 5.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

i wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2016 r. 

  

 Przewodniczący Rady  

Gminy Osielsko 

Benedykt Leszczyński 
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