
 

 

UCHWAŁA NR XXI/301/16 

RADY MIASTA BIAŁYSTOK 

z dnia 21 marca 2016 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 1515 z późn. zm.
1)

) w związku z art. 6n ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr IV/32/15 Rady Miasta Białystok z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie określenia wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r. poz. 303), wprowadza się następujące zmiany: 

- w § 2 po ust. 3 dodaje się ust. 4, 5, 6 i ust. 7 o następującym brzmieniu: 

„4. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi może być składana  

za pomocą środków komunikacji elektronicznej (dalej „e-deklaracja”), z zachowaniem warunków i trybu 

składania określonych w § 2. 

5. E-deklaracja jest elektroniczną formą wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, o którym mowa w art. 6n ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, składanego przez właściciela nieruchomości. Format 

elektroniczny deklaracji, o których mowa w § 1 określa się jako format danych XML z układem 

informacji i powiązań między nimi wynikającym ze wzorów deklaracji określonych w załącznikach  

nr 1-3 do niniejszej uchwały. 

6. Deklaracje, o których mowa w § 1 uchwały, mogą być przesyłane za pomocą dedykowanej strony 

internetowej www udostępnionej przez Urząd Miejski w Białymstoku, po umieszczeniu przez ministra 

właściwego do spraw informatyzacji odpowiednich wzorów dokumentów w centralnym repozytorium 

dokumentów elektronicznych (CRWDE), na wniosek Prezydenta Miasta Białegostoku. 

7. Deklaracje złożone za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej są opatrywane 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. 262  

z późn. zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 

17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1114).”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku. 

                                                      
1) 

Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2015 r. poz. 1890. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 31 marca 2016 r.

Poz. 1581



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

Województwa Podlaskiego.   

Przewodniczący Rady 

Mariusz Krzysztof Gromko 
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