UCHWAŁA NR LI/412/14
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE
z dnia 7 listopada 2014 r.
w sprawie głoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie warunków i trybu składania deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji
elektronicznej
Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172, Nr 232, poz. 1378) uchwala się co następuje:
§ 1. 1. Ogłasza się tekst jednolity uchwały Nr XXXIV/260/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia
19 kwietnia 2013r. w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej /DZ.Urz.Woj.Maz. z 2013r. poz. 5389/.
2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, nastąpi w formie obwieszczenia Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej w Mszczonowie Nr
XXXIV/260/13 w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej
uchwały.
§ 2. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Obwieszczenie, o którym mowa w § 1 ust. 2 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.
3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Miejskim w Mszczonowie, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie BIP Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Łukasz Koperski
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Załącznik do Uchwały Nr LI/412/14
Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia 7 listopada 2014 r.
Obwieszczenie Rady Miejskiej w Mszczonowie
1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (tj. Dz.U. z 2011r. Nr 197, poz.1172, Nr 232, poz. 1378) ogłasza się tekst jednolity
uchwały Nr XXXIV/260/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 19 kwietnia 2013r. w sprawie warunków
i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków
komunikacji elektronicznej /DZ.Urz.Woj.Maz. z 2013r. poz. 5389/ zmienionej uchwałą Nr XXXVI/286/13 Rady
Miejskiej w Mszczonowie z dnia 25 czerwca 2013r. zmieniającą uchwałę w sprawie warunków i trybu składania
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji
elektronicznej /Dz.Urz.Woj.Maz. z 2013r. poz.7361/.
- zgodnie z załącznikiem do obwieszczenia.
2. Treść tekstu jednolitego nie obejmuje:
1) §2 uchwały Nr XXXVI /286/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 25 czerwca 2013r. zmieniającej
uchwałę w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej /Dz.Urz.Woj.Maz. z 2013r. poz.7361/, który
stanowi:
„§2. Wykonanie uchwały powierza sie Burmistrzowi Mszczonowa."
2) §3 uchwały, o której mowa w pkt 1, który stanowi:
"§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego."

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Łukasz Koperski
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Załącznik do Obwieszczenia Rady Miejskiej w Mszczonowie
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr
XXXIV/260/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia
19 kwietnia 2013r. w sprawie warunków i trybu składania
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektroniczne
Uchwała Nr XXXIV/260/13
Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia 19 kwietnia 2013 r.
w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Na podstawieart. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6n ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996r.o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r. poz. 391z późn.zm.), Rada Miejska w Mszczonowie
uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
1) format elektroniczny deklaracji określony jest w formacie danych XML i jest zgodny ze schematami
publikowanymi w repozytorium wzorów elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej na
podstawie art. 19b ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne (Dz. U. z 2013r. poz. 235);
2) układ informacji i powiązań w deklarcji w formacie XML określa załącznik do niniejszej uchwały;
3) deklaracje w formie elektronicznej przesyłać należy za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług
Administracji Publicznej (ePUAP) dostępnej pod adresem internetowym;
4) deklaracja przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września
2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013r. poz. 262) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym
elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013r. poz. 235).
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Łukasz Koperski
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Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/260/13
Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 19 kwietnia 2013r.

Nazwa pola

Typ pola

Obowiązek
złożenia
deklaracji
Składający
deklarację

Pole
wyboru
1z2
Pole
wyboru 1
z2
Pole
wyboru 1
z4
Pole
tekstowe

Rodzaj
podmiotu
Nazwisko

Pole
wymagane
T

Uwagi

Ident

Referencja

ID0

wnio:TrescDokumentu/
wnio:Wartosc/wnio:ID0

T

ID1

wnio:TrescDokumentu/
wnio:Wartosc/wnio:ID1

T

ID2

wnio:TrescDokumentu/
wnio:Wartosc/wnio:ID2
wnio:TrescDokumentu/
wnio:Wartosc/wnio:Na
zwisko
wnio:TrescDokumentu/
wnio:Wartosc/wnio:Imi
e
wnio:TrescDokumentu/
wnio:Wartosc/wnio:Tel
wnio:TrescDokumentu/
wnio:Wartosc/wnio:Re
gon
wnio:TrescDokumentu/
wnio:Wartosc/wnio:Pes
el
wnio:TrescDokumentu/
wnio:Wartosc/wnio:ID9

T

Maksymalna ilość znaków 255

ID3

Maksymalna ilość znaków 40

ID4

Pierwsze imię

Pole
tekstowe

T

Nr telefonu

Pole
tekstowe
Pole
tekstowe

N
N

Numer 9 lub 14-cyfrowy nie
oddzielony żadnymi znakami

ID6

Pesel

Pole
tekstowe

T

Numer 11-cyfrowy nie oddzielony
żadnymi znakami.

ID7

Adres e-mail

Pole
tekstowe

N

ID8

Adres
siedziby/adres
zamieszkania
Województwo
Adres
siedziby/adres
zamieszkania
Powiat
Adres
siedziby/adres
zamieszkania
Gmina
Adres
siedziby/adres
zamieszkania
Ulica
Adres
siedziby/adres
zamieszkania

Pole
tekstowe

T

Wymagane zachowanie ciągu
znaków typu: xxx@xxxx.xx, gdzie x
to dowolna ilość znaków
Maksymalna ilość znaków 50

ID10

wnio:TrescDokumentu/
wnio:Wartosc/wnio:AZ
Wojewodztwo

Pole
liczbowe

T

Maksymalna ilość znaków 50

ID11

wnio:TrescDokumentu/
wnio:Wartosc/wnio:AZ
Powiat

Pole
tekstowe

T

Maksymalna ilość znaków 50

ID12

wnio:TrescDokumentu/
wnio:Wartosc/wnio:AZ
Gmina

Pole
tekstowe

T

Maksymalna ilość znaków 50

ID13

wnio:TrescDokumentu/
wnio:Wartosc/wnio:AZ
Ulica

Pole
tekstowe

T

Maksymalna ilość znaków 50

ID14

wnio:TrescDokumentu/
wnio:Wartosc/wnio:AZ
Budynek

Regon

ID5
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Nr domu
Adres
siedziby/adres
zamieszkania
Nr lokalu
Adres
siedziby/adres
zamieszkania
Miejscowość
Adres
siedziby/adres
zamieszkania
Kod pocztowy
Adres
siedziby/adres
zamieszkania
Poczta
Adres
nieruchomości
Województwo
Adres
nieruchomości
Powiat
Adres
nieruchomości
Gmina
Adres
nieruchomości
Ulica
Adres
nieruchomości
Nr domu
Adres
nieruchomości
Nr lokalu
Adres
nieruchomości
Miejscowość
Adres
nieruchomości
Kod pocztowy
Adres
nieruchomości
Poczta
Adres
nieruchomości
Nr ewidencyjny
F. Liczba
mieszkańców
G. Odpady

Pole
tekstowe

N

Maksymalna ilość znaków 5

ID15

wnio:TrescDokumentu/
wnio:Wartosc/wnio:AZL
okal

Pole
tekstowe

T

Maksymalna ilość znaków 100

ID16

wnio:TrescDokumentu/
wnio:Wartosc/wnio:AZ
Miejscowosc

Pole
tekstowe

T

Format danych w postaci xx-xxx

ID17

wnio:TrescDokumentu/
wnio:Wartosc/wnio:AZ
Kod

Pole
tekstowe

T

Maksymalna ilość znaków 50

ID18

wnio:TrescDokumentu/
wnio:Wartosc/wnio:AZ
Poczta

Pole
tekstowe

T

Maksymalna ilość znaków 50

ID20

Pole
tekstowe

T

Maksymalna ilość znaków 50

ID21

Pole
tekstowe

T

Maksymalna ilość znaków 50

ID22

Pole
tekstowe

T

Maksymalna ilość znaków 50

ID23

Pole
tekstowe

T

Maksymalna ilość znaków 50

ID24

Pole
tekstowe

N

Maksymalna ilość znaków 5

ID25

Pole
tekstowe

T

Maksymalna ilość znaków 100

ID26

Pole
tekstowe

T

Format danych w postaci xx-xxx

ID27

Pole
tekstowe

T

Maksymalna ilość znaków 50

ID28

Pole
tekstowe

N

Pole
liczbowe

T

Pole

T

wnio:TrescDokumentu/
wnio:Wartosc/wnio:AN
Wojewodztwo
wnio:TrescDokumentu/
wnio:Wartosc/wnio:AN
Powiat
wnio:TrescDokumentu/
wnio:Wartosc/wnio:AN
Gmina
wnio:TrescDokumentu/
wnio:Wartosc/wnio:AN
Ulica
wnio:TrescDokumentu/
wnio:Wartosc/wnio:AN
Budynek
wnio:TrescDokumentu/
wnio:Wartosc/wnio:AN
Lokal
wnio:TrescDokumentu/
wnio:Wartosc/wnio:AN
Miejscowosc
wnio:TrescDokumentu/
wnio:Wartosc/wnio:AN
Kod
wnio:TrescDokumentu/
wnio:Wartosc/wnio:AN
Poczta
wnio:TrescDokumentu/
wnio:Wartosc/wnio:AN
NrEwi
wnio:TrescDokumentu/
wnio:Wartosc/wnio:ID2
9
wnio:TrescDokumentu/
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ID39

Wymagana wartość większa od 0

ID29

ID30
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gromadzone są
w sposób
selektywny
H. Wyposażona
jest w
kompostownik
H. Pojemność
kompostownika

wyboru
1z2
Pole
wyboru
1z2
Pole
liczbowe

I. Liczba
mieszkańców

wnio:Wartosc/wnio:ID3
0
T

ID31

N

Pole pokazuję się, gdy wybrano w
ID31 opcję pierwszą (Tak)

ID38

Pole
liczbowe

T

Wartość z pola ID29

ID33

I. Stawka
opłaty

Pole
kwoty

T

Pole wyliczane w zależności
wyboru w ID30 (9 albo 18)

ID34

I. Wysokość
opłaty

Pole
liczbowe

T

Iloczyn wartości z pól ID29 oraz
ID34

ID35

J. Miejscowość

Pole
tekstowe

T

J. Data

Pole daty

T
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Maksymalna ilość znaków 100

ID36

ID37

wnio:TrescDokumentu/
wnio:Wartosc/wnio:ID3
1
wnio:TrescDokumentu/
wnio:Wartosc/
wnio:ID32/wnio:TrescD
okumentu/wnio:Wartos
c/wnio:ID38
wnio:TrescDokumentu/
wnio:Wartosc/wnio:ID3
3
wnio:TrescDokumentu/
wnio:Wartosc/wnio:ID3
4
wnio:TrescDokumentu/
wnio:Wartosc/wnio:ID3
5
wnio:TrescDokumentu/
wnio:Wartosc/wnio:ID3
6
wnio:TrescDokumentu/
wnio:Wartosc/wnio:Dat
aPisma
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