
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz.U. z 2012 r. poz. 951, z 2013 r. poz. 21 i poz. 228  
 

  
UCHWAŁA NR XXVII/184/13 

RADY GMINY LIPNO 
z dnia 25 lipca 2013 r. 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty 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) oraz art. 6n ustawy z 13 września 1996 r.  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391)1), uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. W uchwale Nr XXI/143/12 Rady Gminy Lipno z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości, wprowadza się następujące zmiany: 
1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: 
„w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w Gminie Lipno”; 
2) Załącznik – wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały; 
3) w § 1 ust. 2 po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

3)  w przypadku zmiany stawki w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie uchwały zmieniającej 
wysokość stawki. 

4) § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:  
3. Deklarację, o której mowa w ust. 1 właściciele nieruchomości są zobowiązani złożyć w Urzędzie 

Gminy Lipno, przesyłką pocztową lub drogą elektroniczną. 
5) w § 1 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

4. Określa się następujące warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej:  
1) deklaracje przesyłane są z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji 

Publicznej, zwanej dalej ePUAP lub na skrzynkę e-mail ror@uglipno.pl; 
2) deklaracje opatrywane są  bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za 

pomocą ważnego  kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów o podpisie 
elektronicznym lub,  podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu 
przepisów  o informatyzacji. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 
 
 
 

Przewodniczący  Rady 
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