
UCHWAŁA NR II/11/2014
RADY GMINY ROZPRZA

z dnia 12 grudnia 2014 r.

zmieniającą uchwałę Nr XXI/9/13 Rady Gminy Rozprza z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie  określenia 
wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318 i z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), oraz art. 6n ust. 1 w związku 
z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2013 r.  poz. 
1399, poz. 1593)  Rada Gminy Rozprza uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/9/13 Rady Gminy Rozprza z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie  określenia wzoru 
deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( Dz. U. Woj. Łódzkiego z 2013 r., poz. 
1632), składanej przez właścicieli nieruchomości dokonuje się zmiany § 3, który otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deklarację składa się  do Wójta Gminy Rozprza w jednej z form:

1) papierowej:

a) osobiście w Urzędzie Gminy Rozprza;

b) korespondencyjnie  na adres Urzędu Gminy Rozprza Al. 900-lecia 3, 97-340 Rozprza;

2) elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP pod adresem www.rozprza.pl w katalogu usług 
publicznych w formacie XML;

2. Deklaracja przesłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem 
elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego  kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy 
z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (tj. Dz. U. z 2013 r poz. 262) lub podpisem 
potwierdzonym  profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zamówienia publiczne (Dz. U. z 2014r., poz. 1114).”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Gemel
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