
UCHWAŁA NR 17.194.2020
RADY MIASTA RYDUŁTOWY

z dnia 26 marca 2020 r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rydułtowy oraz określenia 

warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1  i art. 13 pkt 2 ustawy 
z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1461)

Rada Miasta Rydułtowy
po przeprowadzeniu konsultacji społecznych,

zgodnie z uchwałą Nr XLVIII/411/10 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 22 października 2010 r.
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) położonych na terenie 
Miasta Rydułtowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się format elektroniczny wzoru deklaracji, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, składanej 
za pomocą środków komunikacji elektronicznej w formacie XML oraz układ informacji i powiązań między 
nimi w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Deklaracja, o której mowa w § 2 może być złożona w formie elektronicznej za pośrednictwem 
Platformy e-Usług Publicznych SEKAP (PeUP) dostępnej pod adresem www sekap.pl lub za pośrednictwem 
Elektronicznej Platformy Usług Publicznych ePUAP dostępnej pod adresem www.epuap.gov.pl.

2. Deklaracja przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz 
identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 162 z późn. zm.), albo podpisem potwierdzonym profilem 
zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 z późn. zm.).

§ 4. Traci moc uchwała nr 21.214.2016 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie 
ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rydułtowy oraz określenia warunków i trybu 
składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 3 kwietnia 2020 r.

Poz. 2967



§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rydułtowy.

§ 6. Uchwałę ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rydułtowy oraz 
publikację w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 7. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r.

 

Przewodniczący Rady Miasta Rydułtowy

Lucjan Szwan
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POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, 
CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

     

DEKLARACJA 

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 Podstawa prawna:     ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 Składający:      Właściciele  nieruchomości,  współwłaściciele,  użytkownicy  wieczyści  oraz  jednostki

organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne
podmioty władające nieruchomością.

 Miejsce składania:    Urząd Miasta Rydułtowy, ul. Ofiar Terroru 36, 44 -280 Rydułtowy
 Organ właściwy do złożenia deklaracji: Burmistrz Miasta Rydułtowy                       

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Obowiązek złożenia deklaracji wynika z art. 6m ustawy  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 □ deklaracja                                       …........................................ (data powstania obowiązku uiszczania opłaty)

                                                                        (dzień-miesiąc -rok)

  □ zmiana danych w deklaracji od     …........................................
                                                                        (dzień-miesiąc -rok)

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
*dotyczy osób fizycznych     **dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej

2. Składający deklarację:

□ osoba fizyczna  □osoba prawna   □ jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej      

3. Tytuł prawny do nieruchomości:

□ właściciel □ współwłaściciel □ użytkownik wieczysty □ zarządca spółdzielni/wspólnoty mieszkaniowej

□ najemca/dzierżawca □ inny podmiot władający nieruchomością 

4. Nazwisko i imię*/pełna nazwa** 5.  PESEL  (osoby  fizyczne)  /  NIP  i  REGON  (nie  dotyczy  osób
fizycznych)

6. Nazwisko i imię*/pełna nazwa** 7.  PESEL  (osoby  fizyczne)  /  NIP  i  REGON  (nie  dotyczy  osób
fizycznych)

8. Nazwisko i imię*/pełna nazwa** 9.  PESEL  (osoby  fizyczne)  /  NIP  i  REGON  (nie  dotyczy  osób
fizycznych)

10. Nr telefonu  (pole nieobowiązkowe) 11. Adres e-mail (pole nieobowiązkowe)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 17.194.2020

Rady Miasta Rydułtowy

z dnia 26 marca 2020 r.
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B.1. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
12. Ulica 13. Nr domu/Nr działki (w przypadku gdy nie

nadano nr domu)
14.  Nr lokalu 

15. Miejscowość

RYDUŁTOWY
16. Kod pocztowy

44-280

B. 2. ADRES DO KORESPONDENCJI (jeśli jest inny niż adres nieruchomości z B. 1. )
17. Gmina 18. Ulica 19. Nr domu 20. Nr lokalu

21. Miejscowość 22. Kod pocztowy

C. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Liczba  osób  zamieszkujących  nieruchomość,  o  której  mowa
w części B.1.

23.

Stawka opłaty 24.
zł/osobę/miesiąc

Miesięczna  kwota  opłaty  (kwotę  z  poz.  24  należy  pomnożyć
przez liczbę osób wskazaną w poz. 23)

25.
zł/miesiąc

C.1.  OPŁATA  ZA  GOSPODAROWANIE  ODPADAMI  KOMUNALNYMI  NA  TERENIE  NIERUCHOMOŚCI
ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM MIESZKALNYM JEDNORODZINNYM, KTÓREJ WŁAŚCICIEL OŚWIADCZYŁ,
IŻ  NA JEJ  TERENIE  POSIADA KOMPOSTOWNIK  PRZYDOMOWY I KOMPOSTUJE  W NIM  BIOODPADY
STANOWIĄCE ODPADY KOMUNALNE

□Oświadczam,  iż  na  terenie  nieruchomości  wymienionej  w  części  B.1.  niniejszej  deklaracji  posiadam  kompostownik

przydomowy i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne

Wysokość zwolnienia, na 1 osobę, o którym mowa w art. 6k ust.
4a ustawy  z dnia  13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach

26.

zł/osobę/miesiąc

Wysokość zwolnienia, o którym mowa w art. 6k ust. 4a ustawy z
dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach wraz z uwzględnieniem liczby osób zamieszkujących
nieruchomość,  o której  mowa w części  B.1.  (kwotę z  poz.  26
należy pomnożyć przez liczbę osób wskazaną w poz. 23)

27.

zł/miesiąc

Miesięczna  kwota  opłaty  (od  kwoty  z  poz.  25  należy  odjąć
kwotę z poz. 27)

28.

zł/miesiąc

D. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

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

      (miejscowość i data)                                                                                                                                (czytelny podpis)

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

      (miejscowość i data)                                                                                                                                (czytelny podpis)

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

      (miejscowość i data)                                                                                                                                (czytelny podpis)
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E. ADNOTACJE ORGANU

F. POUCZENIE

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca
1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

G. OBJAŚNIENIA

1. Wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienia, o  którym mowa w art.  6k ust.  4a
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach regulują odrębne uchwały.                            

2.  Właściciel  nieruchomości  jest  obowiązany  złożyć  do  Burmistrza  Miasta  Rydułtowy  deklarację  o wysokości  opłaty  za
gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  w  terminie  14  dni  od  dnia  zamieszkania  na  danej  nieruchomości  pierwszego
mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 

3. Zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku
zmiany  danych  będących  podstawą  ustalenia  wysokości  należnej  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  lub
określonej  w deklaracji  ilości  odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości,  właściciel  nieruchomości  jest
obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
Zgodnie  z art. 6m  ust.  4  ustawy  z  dnia  13  września  1996  r.  o utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gminach  właściciel
nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 2 ww. ustawy. Przepisu ust. 4 nie stosuje się,
jeżeli  właściciel  nieruchomości  złoży  nową  deklarację  zmniejszającą  wysokość  zobowiązania  z  tytułu  opłaty  za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

4.  W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych
wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz Miasta Rydułtowy określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody,
a w przypadku ich braku - uzasadnione szacunki.

5. Osoby prawne, osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej są zobowiązane wpłacać
obliczoną w deklaracji opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi bez wezwania na rachunek Miasta Rydułtowy za trzy
miesiące kalendarzowe, w terminach za I kwartał do 20 marca danego roku, za II kwartał do 20 czerwca danego roku, za III
kwartał do 20 września danego roku, za IV kwartał do 20 grudnia danego roku.

6. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania   odpadów komunalnych,
podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym
Burmistrza Miasta Rydułtowy oraz właściciela nieruchomości. Burmistrz Miasta Rydułtowy na podstawie tego powiadomienia
wszczyna postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i określa, w drodze
decyzji,  wysokość opłaty za  gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące,  w których nie  dopełniono
obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej.

7. W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację, o której mowa w art. 6m ust. 1b pkt 7 ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

- nie posiada kompostownika przydomowego lub,

- nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub,

- uniemożliwia Burmistrzowi Miasta Rydułtowy, lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin nieruchomości,
w celu weryfikacji zgodności informacji, o której mowa w art. 6m ust. 1b pkt 7 ww. ustawy, ze stanem faktycznym – Burmistrz
Miasta Rydułtowy stwierdza, w drodze decyzji,  utratę prawa do zwolnienia, o którym mowa w ust. 4a ww. ustawy. Utrata
prawa do zwolnienia następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z ww.
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przesłanek.

H. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  2  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  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) zwanego dalej „Rozporządzeniem RODO” informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Rydułtowy z siedzibą przy ulicy Ofiar Terroru 36, 44-
280 Rydułtowy. Kontakt e-mail: um@rydultowy.pl lub tel. 32 45 37 411.
2.  Administrator  danych wyznaczył  Inspektora  Ochrony Danych,  z  którym można  się  skontaktować pod adresem e-mail:
iod@rydultowy.pl lub tel. 32 45 37 480.
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane celem:
-  ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4.  Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi:
-  art. 6 ust.1. lit. c Rozporządzenia RODO,
-  art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
5.  Odbiorcami  Pani/Pana  danych  są  podmioty  upoważnione  na  mocy  przepisów prawa  i  stosownych  umów  w  związku
z odbiorem odpadów komunalnych.
6.  Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przechowywane  do  czasu  wypełnienia  celu.  Następnie  będą  przetwarzanie  do  celów
archiwalnych  i  przechowywane  przez  okres  niezbędny  do  zrealizowania  przepisów  dotyczących  archiwizowania  danych
obowiązujących u Administratora danych.
7.  Przysługują  Pani/Panu  prawa:  dostępu  do  swoich  danych  osobowych,  sprostowania  ich  w  przypadku  gdy  dane  są
nieprawidłowe,  usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania  w  przypadkach  określonych  w  Rozporządzeniu  RODO,  prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.
8.  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym profilowane oraz nie będą przekazywane do
państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9.  Podanie  przez  Pana/Panią  danych  osobowych  jest  wymogiem ustawowym.  Konsekwencją  ich  niepodania  będzie  brak
możliwości ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 17.194.2020

Rady Miasta Rydułtowy

z dnia 26 marca 2020 r.

Format elektroniczny wzoru deklaracji, składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
w formacie XML oraz układ informacji i powiązań między nimi

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>

<xsd:schema xmlns="http://rwd.sekap.pl/wzor/2020/03/12/2782/" 
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" 
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:ins="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" 
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" 
xmlns:os="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" 
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" 
xmlns:typ="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" attributeFormDefault="unqualified" 
elementFormDefault="qualified" targetNamespace="http://rwd.sekap.pl/wzor/2020/03/12/2782/">

<xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd"/>

<xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" 
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"/>

<xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" 
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"/>

<xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" 
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd"/>

<xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" 
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd"/>

<xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" 
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd"/>

<xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/" 
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/typy.xsd"/>

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 
ODPADAMI KOMUNALNYMI</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>
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</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 fixed="Wzór deklaracji przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, 
współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających 
nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością" 
name="Skladajacy" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Składający

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element fixed="Urząd Miasta Rydułtowy, ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Rydułtowy" 
name="MiejsceSkladaniaDeklaracji" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Miejsce składania deklaracji

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element fixed="Burmistrz Miasta Rydułtowy" name="OrganWlasciwy" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Organ właściwy do złożenia deklaracji

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="ObowiazekZlozenia">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>
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A.  OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="OkolicznosciPowodujaceZlozenieDeklaracji">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Okoliczności powodujące

obowiązek złożenia

deklaracji

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:choice>

<xsd:element name="Pierwsza">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

deklaracja

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Data" type="emptydate">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Data powstania obowiązku uiszczania opłaty (rok-miesiąc-dzień)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="Zmiana">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

zmiana

danych w

deklaracji
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</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Data" type="emptydate">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

od

(rok-miesiąc-dzień)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="DaneSkladajacego">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

B.  DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="RodzajPodmiotu">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Składający deklarację</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="TytulPrawny">

<xsd:annotation>
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<xsd:documentation>

Tytuł

prawny

do

nieruchomości

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:choice>

<xsd:element fixed="true" name="Wlasciciel" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

właściciel

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element fixed="true" name="Wspolwlasciciel" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

współwłaściciel

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element fixed="true" name="Uzytkownik" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

użytkownik

wieczysty

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element fixed="true" name="Zarzadca" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>zarządca spółdzielni/wspólnoty mieszkaniowej</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element fixed="true" name="Najemca" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>
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<xsd:documentation> najemca/dzierżawca </xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Inny">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

inny podmiot władający nieruchomością</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="RodzajTytulu" type="str:Tekst200Typ">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

 

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:choice>

<xsd:element name="OsobaFizycznaDane">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Osoba

fizyczna

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element maxOccurs="3" minOccurs="1" ref="os:Nazwisko">

</xsd:element>

<xsd:element name="Imie" type="os:ImieTyp">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 12 – Poz. 2967



Imię

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Pesel" type="os:PESELTyp">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

PESEL

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="os:NIP">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

NIP

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Telefon" type="Tekst20Typ">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Nr

telefonu

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="OsobaPrawnaDane" type="OsobaPrawnaJednostkaType">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Osoba prawna

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="JednostkaOrganizacyjna" type="OsobaPrawnaJednostkaType">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>
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Jednostka

organizacyjna

nie

posiadająca

osobowości

prawnej

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="AdresNieruchomosci">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

B. 1. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ

POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Ulica">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Ulica

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:choice>

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="NrDomu" type="Tekst50Typ">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Nr domu</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="NrDzialki" type="Tekst50Typ">
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<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Nr działki (w przypadku

gdy nie nadano nr domu)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:choice>

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Lokal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Nr lokalu

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Miejscowosc1" 
type="adr:MiejscowoscTyp">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Miejscowość

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="KodPocztowy1" 
type="adr:KodPocztowyTyp">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Kod pocztowy

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="AdresDoKorespondencji">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

B. 2. ADRES DO KORESPONDENCJI (jeśli jest

inny niż adres nieruchomości z B.1.)
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</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Gmina" type="adr:GminaTyp">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Gmina

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Ulica">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Ulica

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Budynek">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Nr domu

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Lokal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Nr lokalu

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Miejscowosc">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Miejscowość

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>
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<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:KodPocztowy">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Kod pocztowy

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="OplataZaGospodarowanie">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

C.  OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

KOMUNALNYMI

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="LiczbaMieszkancow" 
type="xsd:nonNegativeInteger">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

23.  Liczba osób

zamieszkujących

nieruchomość, o której mowa

w części B.1.

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="StawkaOplaty" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

24.  Stawka opłaty

[zł/osobę/miesiąc]

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>
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<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="MiesiecznaKwotaOplaty" 
type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

25.  Miesięczna kwota opłaty

[zł/miesiąc]

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="KompostownikC1">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

C. 1. OPŁATA ZA

GOSPODAROWANIE ODPADAMI

KOMUNALNYMI NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI

ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM MIESZKALNYM JEDNORODZINNYM,

KTÓREJ WŁAŚCICIEL

OŚWIADCZYŁ, IŻ NA JEJ

TERENIE POSIADA KOMPOSTOWNIK

PRZYDOMOWY I KOMPOSTUJE W

NIM BIOODPADY STANOWIĄCE

ODPADY KOMUNALNE

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Oswiadczam" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Oświadczam, iż

na terenie

nieruchomości

wymienionej w

części B.1.

niniejszej

deklaracji

posiadam

kompostownik

przydomowy i
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kompostuję w nim

bioodpady

stanowiące

odpady komunalne

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="WysokoscZwolnieniaOsoba">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

26.  Wysokość

zwolnienia, na 1

osobę, o którym

mowa w art. 6k

ust. 4a ustawy z

dnia 13 września

1996 r. o

utrzymaniu

czystości

i porządku

w gminach

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="KwotaWZO" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>[zł/osobę/miesiąc]</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="WysokoscZwolnienia">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

27.  Wysokość

zwolnienia, o

którym mowa w
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art. 6k ust. 4a

ustawy z dnia 13

września 1996 r.

o utrzymaniu

czystości

i porządku w

gminach wraz z

uwzględnieniem

liczby osób

zamieszkujących

nieruchomość, o

której mowa

w części B.1.

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="KwotaWZ" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>[zł/miesiąc]</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="MiesiecznaKwotaOplaty">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

28.  Miesięczna

kwota opłaty

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="KwotaMO" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>[zł/miesiąc]</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>
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</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="DaneSkladajacegoDeklaracje">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 
SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="adr:Miejscowosc"/>

<xsd:element name="Data" type="emptydate">

<xsd:annotation>

<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="Adnotacje">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

ADNOTACJE ORGANU

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Adn1" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>
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</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Adn2" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

 

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="Pouczenie">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

POUCZENIE

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element fixed="stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji." 
name="NiniejszaDeklaracja" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Niniejsza deklaracja

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="Objasnienia">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

OBJAŚNIENIA

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>
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<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Pkt1" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

1) 

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Pkt2" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

2) 

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Pkt3" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

3) 

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Pkt4" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

4) 

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Pkt5" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

5) 

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Pkt6" type="xsd:string">

<xsd:annotation>
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<xsd:documentation>

6) 

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Pkt7" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

7) 

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="KlauzulaInformacyjna">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA

PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Zgodnie">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2

Rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 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 ochronie

danych)  zwanego dalej
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„Rozporządzeniem RODO”

informuję, że:

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Rodo1" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

1. 

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Rodo2" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

2. 

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Rodo3" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

3. 

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Rodo4" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

4. 

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Rodo5" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

5. 

</xsd:documentation>
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</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Rodo6" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

6. 

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Rodo7" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

7. 

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Rodo8" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

8. 

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Rodo9" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

9. 

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:extension>

</xsd:complexContent>
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</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="OsobaPrawnaJednostkaType">

<xsd:sequence>

<xsd:element name="NazwaPelna" type="ins:NazwaInstytucjiTyp">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Pełna nazwa</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="ins:REGON">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>REGON</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="os:NIP">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>NIP</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Telefon" type="Tekst20Typ">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Nr telefonu</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="PojemnikiTyp">

<xsd:sequence>

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="LiczbaPojemnikow" 
type="xsd:nonNegativeInteger">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>I. Liczba pojemników</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="CzestOdbioru" 
type="xsd:nonNegativeInteger">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>II. Częstotliwość odbioru w miesiącu</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>
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<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="MiesiecznaStawka" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>III. Stawka opłaty</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="WysokoscOplaty" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>IV. Kwota opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</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="pkd">

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

<xsd:pattern value="|[0-9]{2}.[0-9]{2}.[A-Z]"/>

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name="Tekst7Typ">

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

<xsd:maxLength value="7"/>

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name="Tekst50Typ">

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

<xsd:maxLength value="50"/>

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name="Tekst20Typ">

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

<xsd:maxLength value="20"/>
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</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

</xsd:schema>
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