
 

 

UCHWAŁA NR XXXIII/180/2021 

RADY GMINY  DASZYNA 

z dnia 29 marca 2021 r. 

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8  marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, poz.1378) oraz art. 6n ustawy z 13 września 1996 r. o  

utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439) Rada Gminy Daszyna uchwala, co 

następuje: 

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

właściciel nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej oraz nieruchomości, na której znajdują się domki 

letniskowe lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanej 

jedynie przez część roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Deklarację, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć przy 

użyciu jednego z poniższych sposobów: 

1) osobiście lub pocztą na adres: Urząd Gminy Daszyna, Daszyna 34a, 99-107 Daszyna; 

2) za pomocą poczty elektronicznej na adres: sekretariat@gminadaszyna.pl lub za pośrednictwem elektronicznej 

Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP przy użyciu elektronicznej skrzynki podawczej, przy czym 

deklaracje składane w formie elektronicznej winny być podpisane kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub 

profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z. 2020 r. poz. 346 z późn. zm.). 

§ 3. Określa się format elektroniczny deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej jako 

plik w formacie danych .doc, .docx, .odt lub .pdf. 

§ 4. Deklarację, o  której mowa w §1, właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć w ciągu 14 dni od dnia 

zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opłaty. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Daszyna. 

§ 6. Traci moc uchwala Nr XXXI/161/2016 Rady Gminy w Daszynie z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 20 kwietnia 2021 r.

Poz. 1741



§ 7. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Łódzkiego. 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Daszyna 

 

 

Beata Malarska 
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Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/180/2021 

Rady Gminy Daszyna z dnia 29 marca 2021 r. 
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