
UCHWAŁA NR III/20/2015
RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE

z dnia 29 stycznia 2015 r.

w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. 
Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. poz. 645, poz. 1318; Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 6n 
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j. t. 
Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, zm. poz.1593) po zasięgnięciu opinii Komisji Polityki Gospodarczej oraz 
Komisji Finansowo-Budżetowej - Rada Miejska w Tczewie uchwala, co następuje:

§ 1. 

Określa się następujące warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej:

1) układ informacji i powiązań między nimi w deklaracji elektronicznej jest zgodny 
z obowiązującym wzorem deklaracji w formie pisemnej określonym w uchwale Nr 
XXVIII/230/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 Stycznia 2013r. w sprawie określenia 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. 
Pom. z 2013r. poz.1130, zm. poz. 2963, z 2014r. poz. 3946);

2) deklaracje elektroniczne przesyłane są z wykorzystaniem Elektronicznej Platformy Usług 
Administracji Publicznej, zwanej dalej ePUAP, w następujących formatach elektronicznych: doc, 
rtf, xls, csv, txt, gif, tif, bmp, jpg, pdf, zip;

3) deklaracje opatrywane są:

a) bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie 
elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 262 z późn. zm.) lub

b) Profilem Zaufanym ePUAP w rozumieniu art.20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005r. 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( t.j. Dz.U. z 2014r. 
poz. 1114);

4) odnośnik do usługi elektronicznego składania deklaracji udostępniony jest na stronach 
internetowych Urzędu Miasta Tczewa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tczewa.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Tczewie

Mirosław Augustyn
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6n ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, zm. poz.1593), rada gminy, uwzględniając
konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ułatwienia składania deklaracji, określa, w drodze uchwały stanowiącej akt
prawa miejscowego, 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) rodzaj podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone.

W związku z powyższym celowe jest podjęcie niniejszej uchwały.
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