
Uchwała Nr XXVIII  / 171 /2013

Rady Gminy Brochów z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/141/2012 Rady Gminy Brochów z dnia 28 grudnia 

2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca  
1990  r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 6m i art. 6n ust. 1 ustawy z 
dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391,  
z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXI/141/2012 Rady Gminy Brochów z dnia 28 grudnia 2012 r.  w sprawie wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1. W § 1 po ustępie 2. dodaje się ustęp 3. w brzmieniu ,,3. Warunki i tryb składania deklaracji za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej zostanie określony w odrębnej uchwale.''

2. Uchyla się § 3.

3. Dokonuje się zmiany załącznika nr 1 do uchwały Nr XXI/141/2012 Rady Gminy Brochów z 
dnia 28 grudnia 2012 r., który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brochów. 

§ 3

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



Uzasadnienie

W  związku  z  uchwałą  Nr  7.151.2013  Kolegium  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w 

Warszawie z  dnia  19  marca  2013 roku dotyczącą:  orzeczenia  nieważności  w części  Uchwały Nr 

XXI/141/2012  Rady  Gminy  Brochów z  dnia  28  grudnia  2012  r.  w  sprawie  wzoru  deklaracji  o 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wystąpieniem Generalnego Inspektora 

Ochrony Danych Osobowych do Ministra Administracji  i Cyfryzacji  z dnia 27 maja  2013 r.  znak 

DOLiS – 072 – 12 /13 /AFS  zaszła konieczność zmiany uchwały Nr XXI/141/2012 Rady Gminy 

Brochów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi.


