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Poz. 454
UCHWAŁA NR III/28/2018
RADY GMINY UJSOŁY
z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr II/13/2018 Rady Gminy Ujsoły z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji
elektronicznej
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 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z poźn. zm.) oraz art. 6n w zw. z art. 6m ust. 1a i 1b ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.)
Rada Gminy Ujsoły
uchwala, co następuje
§ 1. W Uchwale Nr II/13/2018 Rady Gminy Ujsoły z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela
nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
wprowadza się następujące zmiany:
1) zmienia się § 3 ust. 3 Uchwały w ten sposób, że skreśla się jego zawartość i zastępuje zapisem o brzmieniu:
„Deklaracja przesłana w formie elektronicznej powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem
elektronicznym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz
identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 z późn. zm.), albo podpisem potwierdzonym
profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.)”.
§ 2. Pozostałe zapisy Uchwały pozostają bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ujsoły.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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