
 

 

UCHWAŁA NR XXV/296/2020 

RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 26 sierpnia 2020 r. 

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski oraz 

warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski, na których 

zamieszkują mieszkańcy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, 

zobowiązani są złożyć w sposób określony w § 3 w terminie określonym w art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439). 

§ 3. 1.  Deklarację, o której mowa w § 1 należy składać do Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim, 

którego siedziba znajduje się w Ostrowie Wielkopolskim przy al. Powstańców Wielkopolskich 18: 

1) bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim, 

2) drogą pocztową na adres Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim, 

3) drogą elektroniczną za pośrednictwem skrzynki podawczej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim 

na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP. 

2. Deklaracja, o której mowa w ust. 1 pkt 3 musi być opatrzona 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 2020 r., poz. 1173 z późn. zm.) lub 

podpisem potwierdzonym profilem zaufania ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 346 z późn. 

zm.). 

3. Układ informacji i powiązań miedzy nimi określono w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XIV/184/2019 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 października 

2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski oraz warunków 

i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 1 września 2020 r.

Poz. 6647



§ 6.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi 

w życie z dniem 1 października 2020 r. 

  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

(-) Jarosław Lisiecki 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/296/2020 

Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego 

z dnia 26 sierpnia 2020 r. 

Schemat układu informacji i powiązań między nimi w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:dek="http://bip.ostrow-

wielkopolski.um.gov.pl/bip/chapter_176024.asp"> 

<xsd:complexType name="PierwszaDeklaracjaTyp"> 

 <xsd:element name="DataZamieszkania" type="xsd:date"> </xsd:element> 

</xsd:complexType> 

<xsd:complexType name="NowaDeklaracjaTyp"> 

 <xsd:element name="DataZmiany" type="xsd:date"> </xsd:element>  

 <xsd:element name="PrzyczynaZmiany" type="xsd:string"> </xsd:element> 

</xsd:complexType> 

<xsd:complexType name="KorektaDeklaracjiTyp"> 

 <xsd:element name="PoczatekOkresu" type="xsd:date"> </xsd:element> 

 <xsd:element name="KoniecOkresu" type="xsd:date"> </xsd:element> 

</xsd:complexType> 

<xsd:group name="Obowiazek"> 

 <xs:choice minOccurs="1" maxOccurs="1"> 

  <xsd:element name="PierwszaDeklaracja" type="dek:PierwszaDeklaracjaTyp"/> 

</xsd:element> 

  <xsd:element name="NowaDeklaracja" type="dek:NowaDeklaracjaTyp"/> </xsd:element> 

  <xsd:element name="KorektaDeklaracji" type="dek:KorektaDeklaracjiTyp"/> </xsd:element> 

 </xs:choice> 

</xsd:group> 

  

<xsd:complexType name="TytulPrawnyTyp"> 

 <xsd:restriction base="xsd:string"> 

  <xsd:enumeration value="Własność"/> 

  <xsd:enumeration value="Współwłasność"/> 

  <xsd:enumeration value="Użytkowanie wiczyste"/> 

  <xsd:enumeration value="Najem, dzierżawa"/> 

 </xsd:restriction> 

</xsd:complexType> 

<xsd:complexType name="TytulDoWladTyp"> 
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 <xs:choice minOccurs="1" maxOccurs="1"> 

  <xsd:element name="TytulPrawny" type="dek:TytulPrawnyTyp"/> </xsd:element> 

  <xsd:element name="InnyTytulPrawny" type="xsd:string"> </xsd:element>  

 </xs:choice> 

</xsd:complexType> 

<xsd:complexType name="ZarzadNieruchomosciaTyp" type="xsd:string"> 

 <xsd:restriction base="xsd:string"> 

  <xsd:enumeration value="Wspólnota mieszkaniowa"/> 

  <xsd:enumeration value="Spółdzielnia mieszkaniowa"/> 

 </xsd:restriction> 

</xsd:complexType> 

<xsd:group name="PodmiotSkladajacy"> 

 <xs:choice minOccurs="1" maxOccurs="1"> 

  <xsd:element name="Wlasciciel" type="dek:TytulDoWladTyp"> </xsd:element> 

  <xsd:element name="Zarzadca" type="dek:ZarzadNieruchomosciaTyp"> </xsd:element> 

 </xs:choice> 

</xsd:group> 

<xs:complexType name="PeselTyp"> 

 <xs:restriction base="xsd:string"> 

  <xs:pattern value="[0-9]{11}"/> 

 </xs:restriction> 

</xs:complexType> 

<xsd:complexType name="OsobaFizycznaTyp"> 

 <xsd:element name="Imie" type="xsd:string"/> </xsd:element> 

 <xsd:element name="Nazwisko" type="xsd:string"/> </xsd:element> 

 <xsd:element name="NrPESEL" type="dek:PeselTyp"/> </xsd:element> 

</xsd:complexType> 

 

<xs:complexType name="NipTyp"> 

 <xs:restriction base="xsd:string"> 

  <xs:pattern value="[0-9]{10}"/> 

 </xs:restriction> 

</xs:complexType>  

<xsd:complexType name="JednostkaOrganizacyjnaTyp"> 

 <xsd:element name="Nazwa" type="xsd:string"/> 

 <xsd:element name="NrNIP" type="dek:NipTyp"/> 

</xsd:complexType> 

  

<xsd:complexType name="AdresTyp"> 
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 <xsd:element name="Kraj" type="xsd:string"/> </xsd:element> 

 <xsd:element name="Wojewodztwo" type="xsd:string"/> </xsd:element> 

 <xsd:element name="Powiat" type="xsd:string"/> </xsd:element> 

 <xsd:element name="Gmina" type="xsd:string"/> </xsd:element> 

 <xsd:element name="Ulica" type="xsd:string"/> </xsd:element> 

 <xsd:element name="NrDomu" type="xsd:string"/> </xsd:element> 

 <xsd:element name="NrLokalu" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> </xsd:element> 

 <xsd:element name="Miejscowosc" type="xsd:string"/> </xsd:element> 

 <xsd:element name="KodPocztowy" type="xsd:string"/> </xsd:element> 

 <xsd:element name="Poczta" type="xsd:string"/> </xsd:element> 

 <xsd:element name="NrTelefonu" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="2"/> 

</xsd:element> 

 <xsd:element name="ADRESeMail" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="2"/> 

</xsd:element> 

</xsd:complexType> 

  

<xsd:group name="SkladajacyDeklaracje"> 

 <xs:choice minOccurs="1" maxOccurs="1"> 

  <xsd:element name="OsobaFizyczna" type="dek:OsobaFizycznaTyp"/> </xsd:element> 

  <xsd:element name="JednostkaOrganizacyjna" type="dek:JednostkaOrganizacyjnaTyp"/> 

</xsd:element> 

 </xs:choice> 

 <xsd:element name="Adres" type="dek:AdresTyp"/> </xsd:element> 

</xsd:group> 

<xsd:complexType name="DaneNieruchomosci"> 

 <xsd:element name="Ulica" type="xsd:string"/> </xsd:element> 

 <xsd:element name="NrDomu" type="xsd:string"/> </xsd:element> 

 <xsd:element name="NrLokalu" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> </xsd:element> 

</xsd:complexType> 

<xsd:complexType name="UstalenieOplaty"> 

 <xsd:element name="IloscMieszkancow" type="xsd:integer"/> </xsd:element> 

 <xsd:element name="StawkaOplaty" type="xsd:decimal"/> </xsd:element> 

 <xsd:element name="WysokoscOplaty" type="xsd:decimal"/> </xsd:element> 

</xsd:complexType> 

<xsd:complexType name="CzyKompostowanie"> 

 <xsd:restriction base="xsd:string"> 

  <xsd:enumeration value="TAK"/> 

  <xsd:enumeration value="NIE"/> 

 </xsd:restriction> 
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</xsd:complexType> 

<xsd:complexType name="ZwolnienieKompostowanie"> 

 <xsd:element name="StawkaZwolnienia" type="xsd:decimal"/> </xsd:element> 

 <xsd:element name="IloscUprawnionych" type="xsd:integer"/> </xsd:element> 

 <xsd:element name="WysokoscZwolnienia" type="xsd:decimal"/> </xsd:element> 

</xsd:complexType> 

<xsd:complexType name="CzyZwolnienieRodzina"> 

 <xsd:restriction base="xsd:string"> 

  <xsd:enumeration value="TAK"/> 

  <xsd:enumeration value="NIE"/> 

 </xsd:restriction> 

</xsd:complexType> 

  

<xsd:complexType name="ZwolnienieRodzina"> 

 <xsd:element name="StawkaZwolnieniaRodzina" type="xsd:decimal"/> </xsd:element> 

 <xsd:element name="IloscUprawnionychRodzina" type="xsd:integer"/> </xsd:element> 

 <xsd:element name="WysokoscZwolnieniaRodzina" type="xsd:decimal"/> </xsd:element> 

</xsd:complexType> 

<xsd:complexType name="ObliczonaOplata"> 

 <xsd:element name="Oplata" type="xsd:decimal"/> </xsd:element> 

</xsd:complexType> 

</xsd:schema> 
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