
UCHWAŁA NR XL/587/2021 
RADY MIASTA KALISZA 

z dnia 24 czerwca 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r., poz. 713, z późn. zm.), art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XVII/302/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu 
składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2019 r., poz. 10700) 
wprowadza się następującą zmianę: 

§ 3. pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) format elektroniczny deklaracji oraz układ informacji i powiązań między nimi jest zgodny ze wzorem 
elektronicznym deklaracji zarejestrowanym pod numerem: 2021/04/21/10611 w Centralnym 
Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych, a pliki wzoru znajdują się pod następującymi 
adresami: 

http://crd.gov.pl/wzor/2021/04/21/10611/wyroznik.xml 

http://crd.gov.pl/wzor/2021/04/21/10611/schemat.xsd 

http://crd.gov.pl/wzor/2021/04/21/10611/styl.xsl ;”.. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 

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

Przewodniczący 

Rady Miasta Kalisza 

/.../ 

Tadeusz Skarżyński
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Uzasadnienie

Uchwałą Nr XVII/302/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2019 r. oraz uchwałą Nr
XXXIII/483/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 10 grudnia 2020 r. określony został wzór deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków
komunikacji elektronicznej.

Dopuszczono również możliwość składania deklaracji w formie elektronicznej za pośrednictwem
Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miasta Kalisza na platformie ePUAP (epuap.gov.pl).

Formularz deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zawierający układ
informacji i powiązań między nimi został zarejestrowany w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów
Elektronicznych.

W tym stanie rzeczy podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Prezydent
Miasta Kalisza

/.../
Krystian Kinastowski

Id: 7E5B1543-49D1-4E69-9B38-FC4BF2ADDDB2. Uchwalony Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 3
	Paragraf 3 zm. Punkt 2

	Paragraf 2

	Załącznik

