
  

UCHWAŁA NR 15/2016 

ZGROMADZENIA MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNY-

MI „ODRA-NYSA-BÓBR” 

z dnia 15 lipca 2016 r. 

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

padami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art.40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 69 ustawy z dnia 8 marca 

1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016r., poz. 446) art. 6n ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2016r., poz. 250) w związku z art. 11 ustawy z dnia  

28 listopada 2014r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. 2015r., poz. 87) oraz § 8 ust. 2 pkt. 9 Statutu Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami 

Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr” z dnia 13 września 2004r., uchwala się, co następuję: 

§ 1. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiąca załącznik do 

uchwały nr 14/2016 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-

Nysa-Bóbr”  w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi skła-

danej przez właściciela nieruchomości z dnia 15 lipca 2016 r., może być złożona za pomocą środków komuni-

kacji elektronicznej według warunków i trybu określonego niniejszą uchwałą: 

1) układ informacji i powiązań między nimi w deklaracji elektronicznej jest zgodny z obowiązującym wzo-

rem deklaracji w formie pisemnej; 

2) format elektroniczny deklaracji określony jest w formacie: doc, docx, gif, jpg/jpeg, pdf, rtf, tif/tiff, xml; 

3) złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej związane jest z zarejestrowaniem się na elektronicznej Platformie Usług Admini-

stracji Publicznej ePUAP – www.epuap.gov.pl , a następnie zalogowaniem i wypełnieniem umieszczonego na 

wymienionej platformie formularza elektronicznego deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpa-

dami; 

4) deklaracja składana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym za pomocą aktualnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 

2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013r., poz. 262) lub podpisem profilu zaufanego elektronicznej 

Platformy Usług Administracji Publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji dzia-

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Ko-

munalnymi „Odra-Nysa-Bóbr”. 

§ 3. Traci moc uchwała nr 7/2016 w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej z dniem  

31 lipca 2016r. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 12 sierpnia 2016 r.

Poz. 1687

http://www.epuap.gov.pl/


§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2016r. 

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Zgromadzenia 

Dariusz Jarociński 
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