
 

 

UCHWAŁA NR 94/XVIII/2019 

RADY MIASTA PIECHOWICE 

z dnia 28 listopada 2019 r. 

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właścicieli nieruchomości oraz w sprawie warunków i trybu składania deklaracji za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 506; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309 poz. 1696, poz.1815) oraz art. 6 m ust. 1a, 1b, ust. 3 i art. 6n ust. 1 

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) 

Rada Miasta Piechowice uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właścicieli nieruchomości, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Deklarację można złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem 

skrzynki podawczej umieszczonej na elektronicznej platformie usług administracji publicznej e-PUAP. Format 

elektroniczny deklaracji określony się jako format danych: doc, pdf, xls, jpg, xml oraz pozostałe formaty 

wymienione w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 180) 

w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów 

i kopii dokumentów elektronicznych. Układ informacji i powiązań między nimi w deklaracji elektronicznej  

jest zgodny z obowiązującym wzorem deklaracji pisemnej. 

2. Deklaracja przesłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem 

elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 

5 września 2016 roku o usługach zaufania oraz identyfikacji lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym 

Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

§ 3. Traci moc uchwała nr 154/XXIII/2016 Rady Miasta Piechowice z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości oraz w sprawie warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego poz. 3242). 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Piechowice. 

§ 5. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta  

w Piechowicach. 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 10 grudnia 2019 r.

Poz. 7262



§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.  

Przewodniczący Rady Miasta Piechowice: 

J. Nadolny

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 2 – Poz. 7262



 

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 94/XVIII/2019 

Rady Miasta Piechowice 

z dnia 28 listopada 2019 r. 
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