
 

 

UCHWAŁA NR XXVII/174/2020 

RADY GMINY BRZEZINY 

z dnia 6 listopada 2020 r. 

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

przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których 

znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 713 i 1378) i art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 oraz z 2019 r. poz. 2020), Rada Gminy Brzeziny uchwala, co następuje: 

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

przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których znajdują 

się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Wzór 

deklaracji stanowi załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 2. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz 

nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe obowiązani są złożyć do Wójta Gminy Brzeziny w terminie: 

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości lub powstania na danej nieruchomości odpadów 

komunalnych; 

2) do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych mających wpływ na 

powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku uiszczenia opłaty lub zaistnienia zdarzeń, mających wpływ na 

wysokość opłaty.  

§ 3. Dopuszcza się składanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

przez właściciela nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej w następujący sposób: 

1) deklaracje mogą być przesłane do Urzędu Gminy Brzeziny za pomocą Elektronicznej Platformy  Usług 

Administracji Publicznej ePUAP, jako załączniki do pisma ogólnego; 

2) format elektroniczny deklaracji: pdf, xml, doc, odt; 

3) wzór deklaracji będzie dostępny: 

a) na stronie internetowej Urzędu Gminy Brzeziny www.gminabrzeziny.pl, 

b) jako formularz w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Brzeziny ul. Sienkiewicza 16A, 95-060 Brzeziny. 
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§ 4. Deklaracje w formie elektronicznej muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym  

weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 

2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1173) lub podpisem 

potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2020r. poz. 346, poz. 568, poz. 695, poz. 1517). 

§ 5. W przypadku składania pierwszej deklaracji dotyczącej nieruchomości lub składania korekty deklaracji 

z powodu zmiany liczby osób zamieszkujących nieruchomość właściciel zobowiązany jest dołączyć do składanej 

deklaracji oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do uchwały.  

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXVI/169/2020 Rady Gminy Brzeziny z dnia 15 września 2020 r.                        

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

właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy; 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzeziny.   

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi  w życie 

z dniem 1 stycznia 2021 r. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Marek Kolasa 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/174/2020 

Rady Gminy Brzeziny 

z dnia 6 listopada 2020 r. 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/174/2020 

Rady Gminy Brzeziny 

z dnia 6 listopada 2020 r. 
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