
UCHWAŁA NR XXIX/19/13
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU

z dnia 25 marca 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/65/12 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 3 grudnia 2012 r. 
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze Gminy Szczawno-Zdrój

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6n ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.) Rada Miejska w Szczawnie-Zdroju uchwala co 
następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXIV/65/12 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze Gminy Szczawno-Zdrój w treści § 2. dodaje się ust. 3, 
ust. 4 i ust. 5, które otrzymują następujące brzmienie: 

"3. Dopuszcza się składanie deklaracji we wszystkich formatach wymienionych w Rozporządzeniu 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów 
elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii 
dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2011 r., Nr 206, poz. 1216).

4. Wzór deklaracji składany w formie elektronicznej jest tożsamy z załącznikiem do uchwały.

5. Deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym 
ePUAP."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczawna-Zdroju. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Szczawnie-Zdroju. 

Przewodniczący Rady Miejskiej:
S. Borkusz

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 10 kwietnia 2013 r.

Poz. 2470
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