
 

 

UCHWAŁA NR V/80/2019 

RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ 

z dnia 23 stycznia 2019 r. 

w sprawie 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, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 6n ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.), po 

przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. 

z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta 

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej uchwala: 

§ 1. Określa się warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

1. Format elektroniczny deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa 

się w formacie danych tekstowych lub w formacie XML z układem informacji i powiązań między nimi 

wynikającym z wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonego 

w obowiązującej uchwale w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. Dane XML generowane są podczas zatwierdzania formularza elektronicznego dostępnego na 

dedykowanej platformie informatycznej udostępnionej na stronie internetowej www.mzgodg.pl przez Miejski 

Zakład Gospodarowania Odpadami w Dąbrowie Górniczej. 

2. Deklaracje mogą być składane i przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej: 

a) dedykowanej platformy informatycznej udostępnionej na stronie internetowej www, przez Miejski Zakład 

Gospodarowania Odpadami w Dąbrowie Górniczej. 

b) skrzynkę podawczą ePUAP  Miejskiego Zakładu Gospodarowania Odpadami. 

3. Deklaracje składane elektroniczne powinny zostać opatrzone jedną z następujących metod 

potwierdzających tożsamość składającego deklarację, w zależności od wybranej metody przesyłu: 

a) bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu 

w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 1579 z późn. zm.) lub 

b) podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku 

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. 

poz. 570 z późn. zm.) lub 

c) uwierzytelnione poprzez wprowadzenie mechanizmów typu: 
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- para kluczy użytkownik – hasło, lub 

- kod jednorazowy wysłany przez system elektroniczny przez SMS na wskazany numer telefonu 

komórkowego, lub 

- kod jednorazowy wysłany przez system elektroniczny na wskazany adres e-mail. 

§ 2. Deklaracje i załączniki przesyłane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej nie muszą 

być znakowane czasem przez wysyłającego. Serwer lub mechanizm informatyczny Miejskiego Zakładu 

Gospodarowania Odpadami w Dąbrowie Górniczej w momencie otrzymania deklaracji wraz z załącznikami 

automatycznie generuje urzędowe poświadczenie przedłożenia. 

§ 3. Przekazywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej deklaracji określonej w § 1 

ust. 1 lub ust. 2 uchwały musi odbywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodnośći 

niezaprzeczalność danych w nich zawartych oraz w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym 

dostępem. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Dąbrowa Górnicza. 

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/569/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 26 czerwca 

2013 r. w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 3 lipca 

2013 r., poz. 4660). 

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

Województwa Śląskiego, za wyjątkiem § 1 ust. 1, § 1 ust. 2 lit. a), oraz § 1 ust. 3, które wchodzą w życie 

z dniem 01 kwietnia 2019 r. 

  

 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej 

 

 

Agnieszka Pasternak 
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