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UCHWAŁA NR V/29/15
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ
z dnia 26 marca 2015 r.
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Szczytna
Na podstawie art. 6n ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15,
art. 40 ust.1 oraz art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2013 r., poz. 594), Rada Miejska w Szczytnej uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej
przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Szczytna w brzmieniu
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Deklarację należy składać Burmistrzowi Szczytnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczytnej przy ul.
Wolności 42, w przypadkach i terminach określonych w art. 6m ust. 1 oraz ust. 2 ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach.
2. Dopuszcza się składanie deklaracji, o której mowa w § 1 za pomocą środków komunikacji elektronicznej
przy spełnieniu następujących warunków:
1) format elektroniczny składanego dokumentu stanowić będzie plik xml, przy czym dopuszcza się
stosowanie załączników w formatach binarnych;
2) dokument zostanie przesłany za pośrednictwem platformy ePUAP;
3) dokument zostanie opatrzony podpisem kwalifikowanym lub zostanie złożony z wykorzystaniem profilu
zaufanego.
§ 3. Określa się następujący wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji, o której
mowa w §1:
1) oświadczenie wskazujące dzieci uczące się, pozostające poza miejscem zamieszkania albo zaświadczenie
ze szkoły lub uczelni,
2) oświadczenie wskazujące osoby pozostające poza nieruchomością wraz ze wskazaniem miejsca pobytu,
3) pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika.
§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XXV/165/13 Rady Miejskiej
w Szczytnej z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie
Gminy Szczytna.
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§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczytnej.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
Zastępca Przewodniczącej Rady Miejskiej w Szczytnej:
S. Czarnik
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/29/15 Rady
Miejskiej w Szczytnej z dnia 26 marca 2015 r.
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