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wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Opoczno

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 2016 r. poz. 446) oraz art. 6n ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.) Rada Miejska w Opocznie
uchwala, co następuje:

§ 1. Określa
przez właścicieli

się

wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
na której zamieszkują mieszkańcy, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały.

nieruchomości,

§ 2. 1. Deklarację, o której mowa w § 1 niniejszej
komunikacji elektronicznej:

uchwały można składać

w formie papierowej lub za

pomocą

środków

1) pisemnie w
2)
3)

przesłać

na adres

przesłać

Platformy
2.

Urzędzie

Miejskim w Opocznie, lub

Urzędu

Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno

w formie elektronicznej do Urzędu Miejskiego w Opocznie za
Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Określa się

warunki i tryb

składania

deklaracji za

pomocą środków

pośrednictwem

elektronicznej

komunikacji elektronicznej:

1) deklaracje mogą być przesłane z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej
(ePUAP), za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miejskiego w Opocznie,
2) format elektroniczny deklaracji

określony

jest w formacie danych XML,

3) deklaracja przesłana w formie elektronicznej musi 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) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym "ePUAP" rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j.
Dz.U. z 2014 r., poz. 1114 ze zm.)
§3. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Opocznie Nr XIX/171/2016 z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez
właściciela nieruchomości położonych na terenie Gminy Opoczno.
określenia

§ 4. Wykonanie

uchwały

powierza się Burmistrzowi Opoczna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia JeJ
Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku.
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