
UCHWAŁA NR OG-BR.0007.6.32.2014
RADY GMINY GASZOWICE

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 6n ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie 
z uchwałą nr L/244/10 Rady Gminy Gaszowice z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie: określenia szczegółowego 
sposobu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi 
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 
działalności statutowej tych organizacji

Na wniosek Wójta Gminy
Rada Gminy Gaszowice
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wzór deklaracji uchwalony Uchwałą Nr OG-BR.0007.12.86.2012 Rady Gminy Gaszowice z dnia 
28 grudnia 2012 r. dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gaszowice pod 
adresem www.bip.gaszowice.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Gaszowice www.gaszowice.pl 
w formatach plików PDF, doc, odt, a układ informacji i powiązań między nimi jest zgodny ze wzorem 
deklaracji.

2. Deklarację, o której mowa w  ust.1 można złożyć za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej 
z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP oraz na platformie SEKAP.

3. Deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym 
ePUAP, albo podpisem składanym przy użyciu certyfikatu wystawionego przez Centrum Certyfikacji SEKAP.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gaszowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego.

 

 Przewodniczący Rady

mgr inż. Piotr Górecki
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