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UCHWAŁA NR XVIII/105/2016
RADY MIEJSKIEJ W KRYNKACH
z dnia 29 grudnia 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji
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 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250, poz. 1020, poz. 1250, poz. 1920)
uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr IV/21/2015 Rady Miejskiej w Krynkach z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie określenia
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca
składania deklaracji (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r. poz. 430), wprowadza się następujące zmiany:
1) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. 1. Deklarację, o której mowa w § 1 uchwały, właściciele nieruchomości są obowiązani złożyć
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynkach, ul. Garbarska 16, 16-120 Krynki.
§ 3. 2. Dopuszcza się składanie deklaracji, o której mowa w § 1, za pośrednictwem środków komunikacji
elektronicznej, tj. elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP, bądź za pomocą
elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 ze zm.).
§ 3. 3. Format elektroniczny deklaracji, o której mowa w § 1, określony jest w formacie danych DOC,
ODT, PDF zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie
sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów
i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 971 ze zm. ).
§ 3. 4. Deklaracja, o której mowa w § 1, przesyłana w formie elektronicznej winna być opatrzona
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji
elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 ze zm.).”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krynek.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Józef Stanisław Czarniecki

