
 

 

UCHWAŁA NR XXXVI/218/2013 

RADY GMINY PĘCZNIEW 

z dnia 25 września 2013 r. 

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, 

na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Pęczniew 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: 

Dz.U. 2013 r. poz. 594) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951, z 2013 r. poz. 21 i 228) Rada Gminy Pęczniew 

uchwala, co następuje:  

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/156/2012 Rady Gminy Pęczniew w sprawie wzoru deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których za-

mieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Pęczniew z dnia 19 grudnia 2012 r. (zmiana Uchwała Nr 

XXIX/163/2013 z dnia 29 stycznia 2013 r.) wprowadza się następujące zmiany:  

1) dodaje się § 4a o brzemieniu:  

„§ 4a. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy składają deklarację:  

1) pisemnie, lub  

2) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, lub  

3) przez elektroniczną skrzynkę podawczą.  

2. Warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej:  

1) za pomocą skrzynki podawczej na platformie e-PUAP;  

2) załącznik w formacie .pdf, .rtf, .doc, .odt opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym.”; 

2) załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pęczniew.  

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

wództwa Łódzkiego.  

  

 Przewodniczący Rady 

Gminy Pęczniew: 

Jerzy Zych 
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