
 

 

UCHWAŁA NR XVI/103/2015 

RADY MIEJSKIEJ W ZAKLIKOWIE 

z dnia 28 grudnia 2015 r. 

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie  

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków  

i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 990 roku o samorządzie gminnym (Dz. 

U. z 2013 r. poz.594 ze zm.) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) Rada Miejska w Zaklikowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1) Określa się wzór deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właścicieli  nieruchomości, który stanowi załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Określa się warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej: 

1) format elektronicznych deklaracji określony jest w formacie danych: 

a) XML, 

b) DOC, 

c) DOCX, 

d) PDF, 

e) RTF, 

f) ODT, 

g) XLS 

h) TXT 

i) JPG 

2) układ informacji i powiązań pomiędzy danymi w deklaracji w formatach elektronicznych wymienionych  

w pkt 1) określa załącznik nr 3 do uchwały 

3) deklarację należy przesyłać za pomocą: 

a) formularza elektronicznego umieszczonego na Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP 

( http://www.epuap.gov.pl),  za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miejskiego  

w Zaklikowie urzadgminyzaklikow/SkrytkaESP 

b) oraz za pomocą poczty elektronicznej – na adres sekretariat@zaklikow.pl  

4) deklaracje muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie 

elektronicznym (Dz.U. z 2013 r. poz.235). 
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zaklikowa. 

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

Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący  

Rady Miejskiej w Zaklikowie 

 

 

Mirosław Mach 
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