
UCHWAŁA NR XXXII/434/21 
RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 1 lipca 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038) oraz art. 6n ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r., poz. 888) uchwala się co 
następuje: 

§ 1. W uchwale Rady Gminy Lubicz Nr XVI/196/19 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2019 r., poz. 7048) zmienionej uchwałą Rady Gminy Lubicz Nr 
XXI/284/20 z dnia 7 maja 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2020 r., poz. 2591) wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) w §3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Deklaracje, o których mowa w §1 uchwały, można złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Lubicz,
listownie bądź wysłać na adres do doręczeń elektronicznych, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia
18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2320) za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej – skrzynki podawczej Urzędu Gminy Lubicz umieszczonej na Platformie Usług 
Administracji Publicznej ePUAP z zastrzeżeniem, że format elektronicznej deklaracji, o której mowa jest 
zgodny ze wzorem deklaracji określonym w załączniku nr 1 do uchwały.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz.

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

Wiceprzewodniczący Rady Gminy 

Kazimierz Rybacki 
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Uzasadnienie

Art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obliguje
Radę Gminy do określenia, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podjęcie zmieniającej uchwały w sprawie
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz trybu jej składania za
pomocą środków komunikacji elektronicznej wynika z zmiany art. 6m ust.3, który obowiązuje od 1 lipca
2021 r. Zgodnie z treścią tego artykułu deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi mogą być wysłane na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa
w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2320). Adres
elektroniczny podmiotu korzystającego z publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub
publicznej usługi hybrydowej albo z kwalifikowanej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego,
umożliwia jednoznaczną identyfikację nadawcy lub adresata danych przesyłanych w ramach tych usług.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Rybacki
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