UCHWAŁA NR XXIII/161/2016
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie określenia warunków i trybu składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścieli
nieruchomości zamieszkałych
Na podstawie art. 6 n ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 250) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 446)
Rada Miejska w Toszku
uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się warunki i tryb składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracji o
wysokosci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
zamieszkałych.
§ 2. 1. Deklaracje składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej sporządza sie w formacie danych
XML.
2. Układ informacji oraz powiązań między danymi w deklaracji elektronicznej jest zgodny z układem danych
zawartych we wzorze, o którym mowa w §1 - jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 3. Deklaracja w postaci elektronicznej musi być przesłana z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki
podawczej takiej jak: System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP lub Elektroniczna
Platforma Usług Administracji Publicznej ePUAP.
§ 4. Deklaracja powinna być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2011 r. o podpisie elektronicznym
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 262 z późn. zm.), profilem zaufanym w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005
r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz.
1114) lub podpisem weryfikowanym za pomocą certyfikatu wystawionego przez Centrum Certyfikacji SEKAP.
§ 5. Deklaracje przesyłane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej nie muszą być znakowane
czasem przez wysyłającego. Serwer Urzędu Miejskiego w Toszku w momencie otrzymania deklaracji
automatycznie generuje urzędowe poświadczenie odbioru.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza sie Burmistrzowi Toszka.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku
Krzysztof Klonek
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Załącznik do Uchwały Nr XXIII/161/2016
Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 29 czerwca 2016 r.
Układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formacie danych XML

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<wyr:Dokument xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2008/05/09/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2008/05/09/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2008/05/09/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2008/05/09/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2008/05/09/"
xmlns:wyr="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" >
<wyr:OpisDokumentu>
<meta:RodzajDokumentu>
<meta:Kategoria>tekst</meta:Kategoria>
</meta:RodzajDokumentu>
</wyr:OpisDokumentu>
<wyr:DaneDokumentu>
<str:Naglowek>
<str:NazwaDokumentu></str:NazwaDokumentu>
</str:Naglowek>
<str:Nadawcy>
<meta:Podmiot typPodmiotu="TworcaWyroznika">
<inst:Instytucja>
<inst:IdInstytucji>
</inst:IdInstytucji>
<inst:NazwaInstytucji>URZÄ„D MIEJSKI W TOSZKU</inst:NazwaInstytucji>
<adr:Adres>
<adr:Miejscowosc>TOSZEK</adr:Miejscowosc>
<adr:Wojewodztwo>ĹšLÄ„SKIE</adr:Wojewodztwo>
<adr:Kraj>GLIWICKI</adr:Kraj>
<adr:Budynek>2</adr:Budynek>
<adr:Ulica>UL. BOLESĹAWA CHROBREGO</adr:Ulica>
</adr:Adres>
</inst:Instytucja>
</meta:Podmiot>
</str:Nadawcy>
</wyr:DaneDokumentu>
<wyr:TrescDokumentu format="text/xml" kodowanie="XML">
<wyr:Wartosc>
<wyr:NazwaDokumentu>Deklaracja o wysokoĹ›ci opĹ‚aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
skĹ‚adana przez wĹ‚aĹ›cicieli nieruchomoĹ›ci zamieszkaĹ‚ych</wyr:NazwaDokumentu>
<wyr:RodzajDokumentu>deklaracja</wyr:RodzajDokumentu>
<wyr:PodstawaPrawna>
<wyr:NazwaPodstawy>Ustawa z dnia 13 wrzeĹ›nia 1996r. o utrzymaniu czystoĹ›ci i porzÄ…dku w
gminach (t. j. Dz. U. z 2012., poz. 391)</wyr:NazwaPodstawy>
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<wyr:JednolityIdentyfikatorPodstawy>URI://Dziennik_Ustaw/2012/391</wyr:JednolityIdentyfikatorPodstawy>
</wyr:PodstawaPrawna>
<wyr:WaznoscWzoru typDaty="waznosci">
<meta:Od>2016-06-28</meta:Od>
<meta:Do>2017-06-28</meta:Do>
</wyr:WaznoscWzoru>
<wyr:OpisWzoru>Deklaracja o wysokoĹ›ci opĹ‚aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
skĹ‚adana przez wĹ‚aĹ›cicieli nieruchomoĹ›ci zamieszkaĹ‚ych</wyr:OpisWzoru>
</wyr:Wartosc>
</wyr:TrescDokumentu>
</wyr:Dokument>
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UZASADNIENIE
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2016
r., poz. 250 z późn. zm.) w art. 6n ust. 1 pkt 2 zobowiązuje Radę Gminy do określenia w drodze uchwały
warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności:
a) ich format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań miedzy nimi zgodnie z przepisami o
informatyzacji działalnosci podmiotów realizujących zadania publiczne,
b) sposób ich przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
c) rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone.
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