
UCHWAŁA NR 362/XXXIX/2013
RADY MIASTA I GMINY SZCZEKOCINY

z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, 

za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) art. 6n ust. 1 pkt 2 ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 
1399)

Rada Miasta i Gminy Szczekociny 
uchwala, co następuje

§ 1. Określić warunki i tryb składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej. 

§ 2. 1. Jako format elektroniczny składanej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi wskazuje się format XML. 

2.  Układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji elektronicznej jest taki, że pozostaje ona 
w relacji tożsamości dokumentu z uchwalonym wzorem deklaracji,stanowiącym załącznik do Uchwały 
Nr361/XXXIX/2013 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na 
których zamieszkują mieszkańcy. 

3.  Deklaracje przesyła się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem 
elektronicznej skrzynki podawczej dostępnej na platformie Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji 
Publicznej dostępnej pod adresem http://www.sekap.pl 

4.  Deklaracje składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej muszą być zaopatrzone 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu kwalifikowanego lub 
jednym z podpisów elektronicznych wystawianych w ramach platform SEKAP oraz ePUAP (CC SEKAP lub 
Profil zaufany ePUAP).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczekociny. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 30 grudnia 2013 r.

Poz. 7864



§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

 

Przewodnicząca Rady Miasta 
i Gminy Szczekociny

mgr Teresa Niechciał
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