UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH
z dnia .................... .... r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XLVII/227/13 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 18 marca 2013 r. § 2 otrzymuje
brzmienie:
„§ 2. 1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani złożyć deklarację w formie papierowej do siedziby
Urzędu Miejskiego w Kowarach - Biuro Obsługi Klienta.
2. Deklaracje składane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej należy składać za pomocą
elektronicznej skrzynki podawczej.
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. Układ informacji i powiązań złożonych deklaracji określa załącznik, o którym mowa w § 1.
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 Miasta Kowary.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.
– Inicjatywa uchwałodawcza Burmistrza Miasta Kowary
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UZASADNIENIE
Ustawa z dnia 25 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 2013,
poz. 228) wprowadziła istotne zmiany, mi. n. obligujące radę gminy do podjęcia uchwały regulującej warunki i tryb
składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji
elektronicznej.
Zgodnie z w/w ustawą art. 6n ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz.U. z 2012, poz 391 z późn. zm.) otrzymał brzmienie:
1. Rada gminy, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ułatwienia składania deklaracji, określi, w drodze uchwały stanowiącej
akt prawa miejscowego:
2) warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,w szczególności:
a) ich format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między nimi zgodnie z przepisami o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
b) sposób ich przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
c) rodzaje podpisu elektronicznego,którym powinny być opatrzone.
W związku z powyższym celowe jest podjęcie niniejszej uchwały.
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