
UCHWAŁA NR 124/XIX/2020
RADY GMINY POPÓW

z dnia 27 lutego 2020 r.

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

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 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) Rada Gminy Popów uchwala, co następuje:

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

1) właścicieli nieruchomości zamieszkałych – stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2) właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Deklaracje, o których mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć osobiście lub za 
pośrednictwem pełnomocnika w Urzędzie Gminy Popów lub przesłać do Urzędu Gminy Popów listownie lub 
za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1) w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na 
danej nieruchomości odpadów komunalnych

2) w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących 
podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym 
nastąpiła zmiana.

§ 2. Określa się następujące warunki i tryb składania deklaracji, o których mowa w § 1 ust. 1, za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej:

1) format elektroniczny deklaracji określa się jako format danych XML oraz określa się w załącznikach nr 3 
i nr 4 do uchwały układ informacji i powiązań miedzy nimi;

2) deklaracje należy przesyłać:

a) za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, zwanej dalej „ePUAP'”, 
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 z późn. zm.) oraz opatrzyć podpisem potwierdzonym 
profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu wyżej wymienionej ustawy lub

b) za pomocą poczty elektronicznej e-mail oraz opatrzyć 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 2019 r. 
poz. 162 z późn. zm.).

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 5 marca 2020 r.

Poz. 1982



§ 3. Traci moc uchwała Nr 118/XVIII/2020 Rady Gminy Popów z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie 
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków 
i trybu składania deklaracji.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popów.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy Popów

Henryk Wróż
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DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI1) 

składana przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Wypełnić należy jasne pola na maszynie, komputerowo lub ręcznie dużymi, drukowanymi literami, 
kolorem czarnym lub niebieskim.

Podstawa  
prawna 

Ustawa z  dnia  13 września  1996 r.  o  utrzymaniu czystości  i  porządku w gminach  
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) 

Składający Właściciele  nieruchomości  znajdującej  się  w  granicach  administracyjnych  
Gminy  Popów,  przez  których  rozumie  się  także  współwłaścicieli,  użytkowników
wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie
lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Termin 
składania

W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca
lub w terminie  do 10 dnia  miesiąca następującego po miesiącu,  w którym nastąpiła
zmiana  danych  będących  podstawą  ustalenia  wysokości  należnej  opłaty  za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Miejsce 
składania

Urząd Gminy Popów, ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów2)

ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA DEKLARACJI

Wójt Gminy Popów, ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów

1. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Przyczyny złożenia deklaracji (proszę zaznaczyć stawiając znak „X” w odpowiednim polu)

 1. Złożenie pierwszej deklaracji  2. Korekta deklaracji  3. Zmiana danych

2. DATA POWSTANIA OBOWIĄZKU ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
(należy wpisać rok, miesiąc i dzień, w którym powstało jedno ze zdarzeń, mających wpływ na istnienie lub zakres 
obowiązku uiszczenia opłaty)

Rok Miesiąc Dzień

3. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ 

Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć jedno pole znakiem „X”)

  Właściciel
  Współwłaściciel 
 Jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu
  Użytkownik wieczysty
  Inny podmiot

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 124/XIX/2020

Rady Gminy Popów

z dnia 27 lutego 2020 r.
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4. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ I NIERUCHOMOŚCI
Rodzaj podmiotu (proszę zaznaczyć jedno z poniższych pól znakiem „X”)

   1. Osoba fizyczna    2. Osoba prawna    3. Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Imię i nazwisko/Pełna nazwa
NUMER TELEFONU

Identyfikator
PESEL NIP REGON

Adres/siedziba składającego deklarację
KRAJ WOJEWÓDZTWO POWIAT

GMINA ULICA NR DOMU NR LOKALU

MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY POCZTA

Adres nieruchomości (wypełnić jeżeli adres nieruchomości jest inny niż adres składającego)

GMINA ULICA NR DOMU NR LOKALU

MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY POCZTA

OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU 
BIOODPADÓW (odpowiednie zaznaczyć znakiem „X”, należy wybrać jedną możliwość)

Wybranie pierwszej możliwości oznacza skorzystanie z ulgi od opłaty3) zgodnie z uchwałą
Rady Gminy Popów w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

 posiadam kompostownik przydomowy i kompostuję w nim bioodpady stanowiące
odpady komunalne

 nie posiadam kompostownika przydomowego lub nie kompostuję w nim
bioodpadów stanowiących odpady komunalne

5.SPOSÓB OBLICZENIA OPŁATY
Łączna liczba osób zamieszkujących posesję:

Stawka opłaty na mieszkańca:

Miesięczna wysokość opłaty dla nieruchomości zamieszkałej wynosi:
(należy  pomnożyć  liczbę  osób  zamieszkujących  nieruchomość  przez  stawkę  opłaty  na
mieszkańca)

Kwota zwolnienia z części opłaty dla właścicieli nieruchomości 
kompostujących bioodpady
(należy  pomnożyć  liczbę  osób  zamieszkujących  nieruchomość  przez  kwotę  zwolnienia
określoną w uchwale3))

Miesięczna wysokość opłaty dla nieruchomości zamieszkałej po 
odliczeniu zwolnienia z części opłaty wynosi:
(od miesięcznej wysokości opłaty dla nieruchomości zamieszkałej należy odjąć 
kwotę zwolnienia z części opłaty dla właścicieli nieruchomości kompostujących 
bioodpady) 
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6. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/
OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

…………………………..                                                           …………………………………
                 data                                                                                                                   czytelny podpis

ADNOTACJE ORGANU

Data (dzień-miesiąc-rok) Podpis przyjmującego formularz

ZAŁĄCZNIKI
 1. ………………………….........................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………….............

 2.
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….

Pouczenie:
1. Powyższa deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie

z  przepisami  ustawy  z  dnia  17  czerwca  1966  r.  o  postępowaniu  egzekucyjnym  
w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 z późn. zm.).

2. Niniejszą  deklarację  należy  złożyć  w  siedzibie  Urzędu  Gminy  Popów,  
ul. Częstochowska 6, bądź przesłać drogą pocztową lub elektroniczną. 

3. Ulga w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi przysługuje właścicielowi
nieruchomości,  który  posiada  przydomowy  kompostownik  i  kompostuje  w  nim
bioodpady.

4. Stawka  opłaty  wynika  z  obowiązującej  uchwały  Rady  Gminy  Popów  w  sprawie
wyboru  metody  ustalenia  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  oraz
ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
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 KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
dot. deklaracji w wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

  
Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w związku  z  przetwarzaniem danych  osobowych  i  w  sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie
danych) –  RODO /Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1 z późn.zm./ informuję, iż:

Tożsamość i dane kontaktowe
Administratora  

Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Wójt  Gminy  Popów
z siedzibą w Zawadach ul.  Częstochowska 6, 42-110 Popów,  tel.  34 3177067;  
e-mail: ug@gminapopow.pl  

Dane kontaktowe Inspektora 
Ochrony Danych 

Administrator  –  Wójt  Gminy  wyznaczył  Inspektora  ochrony  danych  /IOD/,
z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez :
 adres e-mail:  ug@gminapopow.pl
 pisemnie pod adresem Zawady ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów.  

Z  inspektorem ochrony  danych  można  się  kontaktować  we  wszystkich  sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z
przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania                  
i podstawa prawna

Pani/Pana  dane  będą  przetwarzane  w  celu  prowadzenia  systemu  gospodarki
odpadami  komunalnymi  polegającego  na  odbieraniu  odpadów  komunalnych  od
właścicieli  nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Popów, związanym ze
złożeniem deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Pani/Pana  dane  będą  przetwarzane  na  podstawie  przepisów  prawa  ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy  z
dnia  29  sierpnia  1997 r.  Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o
postępowaniu  egzekucyjnym  w  administracji  –  przetwarzanie  jest  niezbędne  do
wypełnienia  obowiązku  prawnego  ciążącego  na  Administratorze  art.6  ust.1  lit.c
RODO. 

Odbiorcy danych Pani/ Pana dane mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie
przepisów  prawa.   Dodatkowo  dane  mogą  być  ujawnione  podmiotom
przetwarzającym  na  zlecenie  i  w  imieniu  Administratora,  na  podstawie  zawartej
umowy  powierzenia  przetwarzania  danych  osobowych,  w  celu  świadczenia
określonych  w  umowie  usług  np.  odbioru  i  zagospodarowania  odpadów
komunalnych,  a  także  zbierania  odpadów  komunalnych,  serwisu,  rozwoju
i utrzymania systemów IT.   

Okres przechowywania  
danych 

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do chwili realizacji zadania do które-
go dane zostały zebrane – w czasie określonym przepisami prawa, a następnie zgod-
nie z rozporządzeniem RM z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryj-
nej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i za-
kresu działania archiwów zakładowych.  

Pani/Pana prawa związane z 
przetwarzaniem danych 
osobowych

1) Do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo
ich  sprostowania,  usunięcia  lub ograniczenia  przetwarzania,  prawo wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

2) Jeśli  przetwarzanie  odbywa  się  na  podstawie  zgody,  do  cofnięcia  zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, któ-
rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3) Do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych  /UODO/  ul.  Stawki  2,  00-193  Warszawa,  gdy  uzna  Pani/Pan,  że
przetwarzanie dotyczących jej/jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

Informacja o zamiarze 
przekazywania danych 
osobowych do państwa 
trzeciego lub orgfanizacji 
międzynarodowej 

Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  państwa  trzeciego  lub
organizacji międzynarodowej.

Informacja                               
o dowolności lub obowiązku 
podania danych 

Podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  jest  wymogiem  ustawowym,  do
których  podania  jest  Pani/Pan  zobowiązana/y.  Nieprzedstawienie  informacji  oraz
dokumentów  wymaganych  przepisami  prawa  podlega  karom  porządkowym  oraz
odpowiedzialność karno-skarbowej. Nadto, jeżeli nie poda Pani/Pan swoich danych,
nie  będziemy  mogli  pobrać  od  Pani/Pana  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi, co  może  wiązać  się  ze  wszczęciem  postępowania  zmierzającego
do  wyegzekwowania  należnej  Gminie  kwoty  oraz  brakiem  możliwości  realizacji
innych wniosków, dotyczących  usług  związanych  z  systemem  gospodarowania
odpadami komunalnymi  w Gminie Popów.

Informacja o 
zautomatyzowanym 
podejmowaniu decyzji w tym 
o profilowaniu

Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało
zautomatyzowanemu poodejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa
w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
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DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI1)

składana przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub
innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe

Wypełnić należy jasne pola na maszynie, komputerowo lub ręcznie dużymi, drukowanymi 
literami, kolorem czarnym lub niebieskim.

Podstawa  
prawna 

Ustawa z  dnia  13 września  1996 r.  o  utrzymaniu czystości  i  porządku w gminach  
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) 

Składający Właściciele  nieruchomości  znajdującej  się  w  granicach  administracyjnych  
Gminy  Popów,  przez  których  rozumie  się  także  współwłaścicieli,  użytkowników
wieczystych  oraz  jednostki  organizacyjne  i  osoby  posiadające  nieruchomość  
w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Termin 
składania

W  terminie  14  dni  od  daty  zaistnienia  zdarzeń  mających  wpływ  na  powstanie
obowiązku  ponoszenia  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  
oraz w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła
zmiana w przypadku wystąpienia zdarzeń mających wpływ na wysokość tej opłaty.

Miejsce 
składania

Urząd Gminy Popów, ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów.2)

ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA DEKLARACJI

Wójt Gminy Popów, ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów

1. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Przyczyny złożenia deklaracji (proszę zaznaczyć stawiając znak „X” w odpowiednim polu)

 1. Złożenie pierwszej deklaracji   2. Korekta deklaracji  3. Zmiana danych

2. DATA POWSTANIA OBOWIĄZKU ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
(należy wpisać rok, miesiąc i dzień, w którym powstało jedno ze zdarzeń, mających wpływ na istnienie lub zakres 
obowiązku uiszczenia opłaty)

Rok Miesiąc Dzień

3. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ 

Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć jedno pole znakiem „X”)

  Właściciel
  Współwłaściciel
  Użytkownik wieczysty
  Jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu 
  Inny podmiot

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 124/XIX/2020

Rady Gminy Popów

z dnia 27 lutego 2020 r.
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4. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ I OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI
Rodzaj podmiotu (proszę zaznaczyć jedno pole znakiem „X”)

   1. Osoba fizyczna    2. Osoba prawna    3. Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Imię i nazwisko/Pełna nazwa

NUMER TELEFONU

Identyfikator

PESEL NIP REGON

Adres/siedziba składającego deklarację

KRAJ WOJEWÓDZTWO POWIAT

GMINA ULICA NR DOMU NR LOKALU

MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY POCZTA

Adres nieruchomości (wypełnić jeżeli adres nieruchomości jest inny niż adres składającego)

GMINA ULICA NR DOMU NR LOKALU

MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY POCZTA

5. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
Ryczałtowa stawka opłaty od nieruchomości, na których znajdują się 
domki letniskowe lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 
rekreacyjno – wypoczynkowe:3)

Liczba  nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub 
innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – 
wypoczynkowe:
Roczna kwota opłaty:
(należy pomnożyć ryczałtową stawkę opłaty od nieruchomości, na której znajdują się domki
letniskowe  lub  innej  nieruchomości  wykorzystywanej  na  cele  rekreacyjno-wypoczynkowe
przez liczbę nieruchomości, na których znajdują się domki letnisowe lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe)

6. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/
OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

…………………………..                                                           …………………………………
                 data                                                                                                                   czytelny podpis
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ADNOTACJE ORGANU

Data (dzień-miesiąc-rok) Podpis przyjmującego formularz

ZAŁĄCZNIKI
 1. …………………………................................................................................................................................

 2. ………………………………………………………………………………………………………………

Pouczenie:
1. Powyższa deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie

z  przepisami  ustawy z  dnia  17 czerwca 1966 r.  o  postępowaniu  egzekucyjnym w
administracji (Dz.U. 2019 r. poz. 1438 z późn. zm.).

2. Niniejszą  deklarację  należy  złożyć  w  siedzibie  Urzędu  Gminy  Popów,  
ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów, bądź przesłać drogą pocztową lub elektroniczną. 

3. Ryczałtowa stawka opłaty wynika z uchwały Rady Gminy Popów w sprawie wyboru
metody ustalenia  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
wysokości stawki tej opłaty.
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KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
dot. deklaracji w wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

  
Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem danych  osobowych  i  w  sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie
danych) –  RODO /Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1 z późn.zm./ informuję, iż:

Tożsamość i dane kontaktowe
Administratora  

Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Wójt  Gminy  Popów
z siedzibą w Zawadach ul.  Częstochowska 6, 42-110 Popów,  tel.  34 3177067;  
e-mail: ug@gminapopow.pl  

Dane kontaktowe Inspektora 
Ochrony Danych 

Administrator  –  Wójt  Gminy  wyznaczył  Inspektora  ochrony  danych  /IOD/,
z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez :
 adres e-mail:  ug@gminapopow.pl
 pisemnie pod adresem Zawady ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów.  

Z  inspektorem ochrony  danych  można  się  kontaktować  we  wszystkich  sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z
przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania                  
i podstawa prawna

Pani/Pana  dane  będą  przetwarzane  w  celu  prowadzenia  systemu  gospodarki
odpadami  komunalnymi  polegającego  na  odbieraniu  odpadów  komunalnych  od
właścicieli  nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Popów, związanym ze
złożeniem deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Pani/Pana  dane  będą  przetwarzane  na  podstawie  przepisów  prawa  ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy  z
dnia  29  sierpnia  1997 r.  Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o
postępowaniu  egzekucyjnym  w  administracji  –  przetwarzanie  jest  niezbędne  do
wypełnienia  obowiązku  prawnego  ciążącego  na  Administratorze  art.6  ust.1  lit.c
RODO. 

Odbiorcy danych Pani/ Pana dane mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie
przepisów  prawa.   Dodatkowo  dane  mogą  być  ujawnione  podmiotom
przetwarzającym  na  zlecenie  i  w  imieniu  Administratora,  na  podstawie  zawartej
umowy  powierzenia  przetwarzania  danych  osobowych,  w  celu  świadczenia
określonych w umowie usług np. odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych,
a także zbierania odpadów komunalnych, serwisu, rozwoju                            i
utrzymania systemów IT.   

Okres przechowywania  
danych 

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do chwili realizacji zadania do które-
go dane zostały zebrane – w czasie określonym przepisami prawa, a następnie zgod-
nie z rozporządzeniem RM z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryj-
nej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i za-
kresu działania archiwów zakładowych.  

Pani/Pana prawa związane z 
przetwarzaniem danych 
osobowych

1) Do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo
ich  sprostowania,  usunięcia  lub ograniczenia  przetwarzania,  prawo wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

2) Jeśli  przetwarzanie  odbywa  się  na  podstawie  zgody,  do  cofnięcia  zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, któ-
rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3) Do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych /UODO/ ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że prze-
twarzanie dotyczących jej/jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

Informacja o zamiarze 
przekazywania danych 
osobowych do państwa 
trzeciego lub orgfanizacji 
międzynarodowej 

Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  państwa  trzeciego  lub
organizacji międzynarodowej.

Informacja                               
o dowolności lub obowiązku 
podania danych 

Podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  jest  wymogiem  ustawowym,  do
których  podania  jest  Pani/Pan  zobowiązana/y.  Nieprzedstawienie  informacji  oraz
dokumentów  wymaganych  przepisami  prawa  podlega  karom  porządkowym  oraz
odpowiedzialność karno-skarbowej. Nadto, jeżeli nie poda Pani/Pan swoich danych,
nie  będziemy  mogli  pobrać  od  Pani/Pana  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi, co  może  wiązać  się  ze  wszczęciem  postępowania  zmierzającego
do  wyegzekwowania  należnej  Gminie  kwoty  oraz  brakiem  możliwości  realizacji
innych wniosków, dotyczących  usług  związanych  z  systemem  gospodarowania
odpadami komunalnymi  w Gminie Popów.

Informacja o 
zautomatyzowanym 
podejmowaniu decyzji w tym 
o profilowaniu

Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało
zautomatyzowanemu poodejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w
art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
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Układ informacji i powiązań między nimi
w

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI składana przez
właścicieli nieruchomości zamieszkałych

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<xsd:schema xmlns="http://rwd.sekap.pl//wzor/001//11/0//0r16/" xmlns:adr="http://crd.gov.pl//xml//schemayy/adres/000//11/0//" 
xmlns:ds="http://www.w..org/0000/0//xml/dsig#"" xmlns:ins="http://crd.gov.pl//xml//schemayy/insyyyccja/000//11/16/" 
xmlns:meta="http://crd.gov.pl//xml//schemayy/meya/000//11/16/" xmlns:os="http://crd.gov.pl//xml//schemayy/osoaa/000//11/16/" 
xmlns:str="http://crd.gov.pl//xml//schemayy/syrckycra/000//11/16/" xmlns:typ="http://crd.gov.pl//xml//schemayy/yypy/000//11/16/" 
xmlns:xsd="http://www.w..org/0001/XMMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w..org/0001/XMMLSchema-insyance" 
attributeFormDefault="cnqcal/ified" elementFormDefault="qcal/ified" 
targetNamespace="http://rwd.sekap.pl//wzor/001//11/0//0r16/">
<xsd:import namespace="http://www.w..org/0000/0//xml/dsig#"" schemaLocation="http://www.w..org/TR/xml/dsig-core/xml/dsig-core-
schema.xsd"/>
<xsd:import namespace="http://crd.gov.pl//xml//schemayy/adres/000//11/0//" 
schemaLocation="http://crd.gov.pl//xml//schemayy/adres/000//11/0//adres.xsd"/>
<xsd:import namespace="http://crd.gov.pl//xml//schemayy/osoaa/000//11/16/" 
schemaLocation="http://crd.gov.pl//xml//schemayy/osoaa/000//11/16/osoaa.xsd"/>
<xsd:import namespace="http://crd.gov.pl//xml//schemayy/insyyyccja/000//11/16/" 
schemaLocation="http://crd.gov.pl//xml//schemayy/insyyyccja/000//11/16/insyyyccja.xsd"/>
<xsd:import namespace="http://crd.gov.pl//xml//schemayy/meya/000//11/16/" 
schemaLocation="http://crd.gov.pl//xml//schemayy/meya/000//11/16/meya.xsd"/>
<xsd:import namespace="http://crd.gov.pl//xml//schemayy/syrckycra/000//11/16/" 
schemaLocation="http://crd.gov.pl//xml//schemayy/syrckycra/000//11/16/syrckycra.xsd"/>
<xsd:import namespace="http://crd.gov.pl//xml//schemayy/yypy/000//11/16/" 
schemaLocation="http://crd.gov.pl//xml//schemayy/yypy/000//11/16/yypy.xsd"/>
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI składana przez właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:element name="Dokcmeny" type="DokcmenyTyp"/>
<xsd:complexType name="DokcmenyTyp">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="OpisDokcmenyc" type="syr:OpisDokcmenycTyp"/>
<xsd:element name="DaneDokcmenyc" type="syr:DaneDokcmenycTyp"/>
<xsd:element name="TrescDokcmenyc" type="TrescDokcmenycTyp"/>
<xsd:element maxOccurs="cnaocnded" minOccurs="0" ref="ds:Signaycre"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType mixed="fal/se" name="TrescDokcmenycTyp">
<xsd:complexContent mixed="fal/se">
<xsd:extension base="syr:TrescDokcmenycTyp">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="PodsyawaPrawna" type="xsd:syring">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Podsyawa prawna
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Skl/adajacy" type="xsd:syring">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Składający
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="TerminSkl/adania" type="xsd:syring">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Termin składania
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 124/XIX/2020

Rady Gminy Popów

z dnia 27 lutego 2020 r.
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</xsd:element>
<xsd:element name="MiejsceSkl/adania" type="xsd:syring">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Miejsce składania dekl/aracji
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="OrganWl/asciwy">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA DEKLARACJI
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element fxed="Wójy Gminy Popów, cl/. Częsyochowska 6, 40-110 Popów" name="Wojy" type="xsd:syring">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
 
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element name="Okol/icznosciZl/ozenia">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
1. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK
ZŁOŻENIA DEKLARACJI
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Przyczyna">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Przyczyny złożenia
dekl/aracji
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:choice>
<xsd:element fxed="yrce" name="Pierwsza" type="xsd:aool/ean">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
1. Złożenie
pierwszej
dekl/aracji
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element fxed="yrce" name="Korekya" type="xsd:aool/ean">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
0. Korekya
dekl/aracji
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element fxed="yrce" name="Zmiana" type="xsd:aool/ean">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
.. Zmiana
danych
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
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</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="DayaPowsyaniaOaowiazkc">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
0. DATA POWSTANIA OBOWIĄZKU ZŁOŻENIA
DEKLARACJI
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Daya" type="empyydaye">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
(rok, miesiąc i dzień, w
kyórym powsyało jedno ze
zdarzeń, mających wpływ na
isynienie l/ca zakres
oaowiązkc ciszczenia opłayy)
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Skl/adajacyDekl/aracje">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
.. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="RodzajSkl/adajacego">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Rodzaj składającego
dekl/arację
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:syring">
<xsd:enumeration value="Właściciel/">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="Współwłaściciel/">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="Jednosyka organizacyjna i osoaa posiadająca niercchomość w zarządzie l/ca cżyykowanic">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="Użyykownik wieczysyy">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="Inny podmioy">
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="DaneSkl/adajacegoDekl/aracje">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
4. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ I NIERUCHOMOŚCI
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
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<xsd:choice>
<xsd:element name="OsoaaFizyczna">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Osoaa fizyczna
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element maxOccurs="." minOccurs="1" ref="os:Nazwisko">
</xsd:element>
<xsd:element ref="os:Imie">
</xsd:element>
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Tel/efon">
</xsd:element>
<xsd:element ref="os:PESEL">
</xsd:element>
<xsd:element name="AdresZamieszkania" type="adr:AdresTyp">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Adres składającego dekl/arację</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="OsoaaPrawna">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Osoaa prawna
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element ref="ins:NazwaInsyyyccji">
</xsd:element>
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Tel/efon">
</xsd:element>
<xsd:element ref="ins:NIP">
</xsd:element>
<xsd:element ref="ins:REGON">
</xsd:element>
<xsd:element name="AdresSiedziay" type="adr:AdresTyp">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Siedziaa składającego dekl/arację</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="JednosykaOrganizacyjna">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Jednosyka organizacyjna
nieposiadająca
osoaowości prawnej
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element ref="ins:NazwaInsyyyccji">
</xsd:element>
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Tel/efon">
</xsd:element>
<xsd:element ref="ins:NIP">
</xsd:element>
<xsd:element ref="ins:REGON">
</xsd:element>
<xsd:element name="AdresSiedziay" type="adr:AdresTyp">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Siedziaa składającego dekl/arację</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
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</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:choice>
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="AdresNiercchomosci">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Adres niercchomości
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element ref="adr:Miejscowosc">
</xsd:element>
<xsd:element ref="adr:KodPoczyowy">
</xsd:element>
<xsd:element ref="adr:Poczya">
</xsd:element>
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Ul/ica">
</xsd:element>
<xsd:element ref="adr:Bcdynek">
</xsd:element>
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Lokal/">
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Komposyownik">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU BIOODPADÓW</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="KomposyownikWyaranie">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Wyaranie pierwszej możl/iwości oznacza skorzysyanie z cl/gi od opłayy zgodnie z cchwałą Rady Gminy Popów w 
sprawie wyaorc meyody csyal/enia opłayy za gospodarowanie odpadami komcnal/nymi oraz csyal/enia wysokości syawki yej opłayy.
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:choice>
<xsd:element fxed="yrce" name="Posiadam" type="xsd:aool/ean">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
posiadam
komposyownik
przydomowy i
komposycję w
nim
aioodpady
syanowiące
odpady
komcnal/ne
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element fxed="yrce" name="NiePosiadam" type="xsd:aool/ean">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
nie posiadam
komposyownika
przydomowego
l/ca nie
komposycję w
nim
aioodpadów
syanowiących
odpady
komcnal/ne
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</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="SposoaGospodarowania">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
/. DOTYCZY TYLKO WŁAŚCICIELI
NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="LacznaLiczaaOsoa" type="xsd:nonNegativeInyeger">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Łączna l/iczaa osóa
zamieszkcjących posesję:
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="SyawkaOpl/ayyMieszk" type="xsd:syring">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Syawka opłayy na mieszkańca:
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="MiesiecznaWysokoscOpl/ayy" type="xsd:decimal/">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Miesięczna wysokość opłayy
dl/a niercchomości
zamieszkałej wynosi:
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KwoyaZwol/nienia" type="xsd:decimal/">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Kwoya zwol/nienia z części
opłayy dl/a właściciel/i
niercchomości komposycjących
aioodpady:
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="MiesiecznaWysokoscOpl/ayyPoZwol/nienic" type="xsd:decimal/">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Miesięczna wysokość opłayy
dl/a niercchomości
zamieszkałej po odl/iczenic
zwol/nienia z części opłayy
wynosi:
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element maxOccurs="cnaocnded" minOccurs="1" name="DaneSkl/adajacegoOsoayRep">
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<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
6. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY
REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="DayaWnioskc" type="empyydaye">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Daya
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element ref="os:Imie"/>
<xsd:element ref="os:Nazwisko"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="AdnoyacjeOrganc">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
ADNOTACJE URZĘDU
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Daya" type="syr:Teksy000Typ">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Daya
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Przyjmcjacy" type="syr:Teksy000Typ">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Przyjmcjący formcl/arz
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element ref="syr:Zal/aczniki"/>
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="empyydaye">
<xsd:union memberTypes="xsd:daye empyy-syring"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="empyy-syring">
<xsd:restriction base="xsd:syring">
<xsd:enumeration value=""/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="decimal/e">
<xsd:union memberTypes="xsd:decimal/ empyy-syring"/>
</xsd:simpleType>
</xsd:schema>
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Układ informacji i powiązań między nimi
w

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI składana przez
właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości

wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<xsd:schema xmlns="http://rwd.sekap.pl/wzor/001//11/0//0r1r/" xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/000//11/0//" 
xmlns:ds="http://www.w..org/0000/0//xmldsig#"" xmlns:ins="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/000//11/16/" 
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/000//11/16/" xmlns:os="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/000//11/16/" 
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/000//11/16/" xmlns:typ="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/000//11/16/" 
xmlns:xsd="http://www.w..org/0001/XMMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w..org/0001/XMMLSchema-instance" 
attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified" 
targetNamespace="http://rwd.sekap.pl/wzor/001//11/0//0r1r/">
<xsd:import namespace="http://www.w..org/0000/0//xmldsig#"" schemaLocation="http://www.w..org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-
schema.xsd"/>
<xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/000//11/0//" 
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/000//11/0//adres.xsd"/>
<xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/000//11/16/" 
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/000//11/16/osoba.xsd"/>
<xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/000//11/16/" 
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/000//11/16/instytucja.xsd"/>
<xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/000//11/16/" 
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/000//11/16/meta.xsd"/>
<xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/000//11/16/" 
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/000//11/16/struktura.xsd"/>
<xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/000//11/16/" 
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/000//11/16/typy.xsd"/>
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI składana przez właścicieli
nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – 
wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:element name="Dokument" type="DokumentTyp"/>
<xsd:complexType name="DokumentTyp">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp"/>
<xsd:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp"/>
<xsd:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentuTyp"/>
<xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="ds:Signature"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType mixed="false" name="TrescDokumentuTyp">
<xsd:complexContent mixed="false">
<xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="PodstawaPrawna" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Podstawa prawna
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Skladajacy" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Składający
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="TerminSkladania" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Termin składania

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 124/XIX/2020

Rady Gminy Popów

z dnia 27 lutego 2020 r.
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</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="MiejsceSkladania" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Miejsce składania deklaracji
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="OrganWlasciwy">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA DEKLARACJI
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element fxed="Wójt Gminy Popów, ul. Częstochowska 6, 40-110 Popów" name="Wojt" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
 
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element name="OkolicznosciZlozenia">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
1. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK
ZŁOŻENIA DEKLARACJI
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Przyczyna">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Przyczyny złożenia
deklaracji
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:choice>
<xsd:element fxed="true" name="Pierwsza" type="xsd:boolean">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
1. Złożenie
pierwszej
deklaracji
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element fxed="true" name="Korekta" type="xsd:boolean">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
0. Korekta
deklaracji
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element fxed="true" name="Zmiana" type="xsd:boolean">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
.. Zmiana
danych
</xsd:documentation>
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</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="DataPowstaniaObowiazku">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
0. DATA POWSTANIA OBOWIĄZKU ZŁOŻENIA
DEKLARACJI
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Data" type="emptydate">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
(rok, miesiąc i dzień, w
którym powstało jedno ze
zdarzeń, mających wpływ na
istnienie lub zakres
obowiązku uiszczenia opłaty)
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="SkladajacyDeklaracje">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
.. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="RodzajSkladajacego">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Rodzaj składającego
deklarację
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:enumeration value="Właściciel">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="Współwłaściciel">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="Jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="Użytkownik wieczysty">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="Inny podmiot">
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="DaneSkladajacegoDeklaracje">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
4. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ I NIERUCHOMOŚCI
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
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<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:choice>
<xsd:element name="OsobaFizyczna">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Osoba fizyczna
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element maxOccurs="." minOccurs="1" ref="os:Nazwisko">
</xsd:element>
<xsd:element ref="os:Imie">
</xsd:element>
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Telefon">
</xsd:element>
<xsd:element ref="os:PESEL">
</xsd:element>
<xsd:element name="AdresZamieszkania" type="adr:AdresTyp">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Adres składającego deklarację</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="OsobaPrawna">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Osoba prawna
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element ref="ins:NazwaInstytucji">
</xsd:element>
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Telefon">
</xsd:element>
<xsd:element ref="ins:NIP">
</xsd:element>
<xsd:element ref="ins:REGON">
</xsd:element>
<xsd:element name="AdresSiedziby" type="adr:AdresTyp">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Siedziba składającego deklarację</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="JednostkaOrganizacyjna">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Jednostka organizacyjna
nieposiadająca
osobowości prawnej
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element ref="ins:NazwaInstytucji">
</xsd:element>
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Telefon">
</xsd:element>
<xsd:element ref="ins:NIP">
</xsd:element>
<xsd:element ref="ins:REGON">
</xsd:element>
<xsd:element name="AdresSiedziby" type="adr:AdresTyp">
<xsd:annotation>
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<xsd:documentation>Siedziba składającego deklarację</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:choice>
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="AdresNieruchomosci">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Adres nieruchomości
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element ref="adr:Miejscowosc">
</xsd:element>
<xsd:element ref="adr:KodPocztowy">
</xsd:element>
<xsd:element ref="adr:Poczta">
</xsd:element>
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Ulica">
</xsd:element>
<xsd:element ref="adr:Budynek">
</xsd:element>
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Lokal">
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="SposobGospodarowania">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
/. WYLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="RyczaltowaStawkaOplaty" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Ryczałtowa stawka opłaty od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - 
wypoczynkowe:</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="LiczbaNieruchomosci" type="xsd:nonNegatveInteger">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Liczba  nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na 
cele rekreacyjno - wypoczynkowe</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="RocznaKwotaOplaty" type="xsd:decimal">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Roczna kwota opłaty:</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="1" name="DaneSkladajacegoOsobyRep">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
6. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY
REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="DataWniosku" type="emptydate">
<xsd:annotation>
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<xsd:documentation>
Data
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element ref="os:Imie"/>
<xsd:element ref="os:Nazwisko"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="AdnotacjeOrganu">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
ADNOTACJE URZĘDU
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Data" type="str:Tekst000Typ">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Data
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Przyjmujacy" type="str:Tekst000Typ">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Przyjmujący formularz
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element ref="str:Zalaczniki"/>
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="emptydate">
<xsd:union memberTypes="xsd:date empty-string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="empty-string">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:enumeration value=""/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="decimale">
<xsd:union memberTypes="xsd:decimal empty-string"/>
</xsd:simpleType>
</xsd:schema>
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