
 

UCHWAŁA NR XXVIII/333/13 

RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY 

z dnia 28 czerwca 2013 r. 

 

w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej, przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto 

Świdnica. 

 

 

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

(Dz.U. z 2013 r. , poz. 594 ) oraz art. 6n ust. 1 pkt. 2 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. Określa się elektroniczny wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, 

położonych na terenie Gminy Miasto Świdnica, określony załącznikiem do niniejszej 

uchwały. 

§2. Format elektroniczny deklaracji określa się jako format danych XML z układem 

informacji i powiązań między nimi wynikającym ze wzoru deklaracji, o którym mowa w §1. 

§3. Deklaracja może być składana za pomocą śrdoków komunikacji elektronicznej, z 

zachowaniem wskazanych warunków i trybu jej składania zgodnie z §4 i §5 niniejszej 

uchwały. 

§4. Deklaracja jest opatrywana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym  przy 

pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 

r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2013 r., poz.262) lub profilem zaufanym ePUAP               

w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności  

podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2013 r., poz.235). 

§5. Deklaracja może być przesłana za pomocą strony internetowej udostępnionej przez Gminę 

Miasto Świdnica. 

§6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnica. 

§7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

do uchwały nr XXVIII/333/13 

Rady Miejskiej w Świdnicy 

z dnia 28 czerwca 2013 r. 

 

 

w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej, przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto 

Świdnica. 

 

 

 Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 13 

wrzesnia 1996 roku (Dz. U.z 2012, poz. 391 z późn.zm) art. 6n ust1. pkt. 2 gmina określi 

warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunaiknacji elektronicznej.  

W związku z powyższym zasadne i niezbędne jest podjęcie przedmiotowej uchwały                      

i określeniu elektronicznego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

opdadami komunalnymi składanej przez włascicieli nieruchomości położonych na terenie 

Gminy Miasto Świdnica. 


