UCHWAŁA NR XIV/115/19
RADY GMINY GORZYCE
z dnia 27 listopada 2019 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej
przez właściciela zamieszkałej nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019r., poz. 2010) po przeprowadzeniu konsultacji
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
uchwala się co następuje:
§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli zamieszkałych nieruchomości, obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia
oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Wzór deklaracji
stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
§ 2. 1. Wprowadza się możliwość składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2. Określa się format elektroniczny deklaracji wskazanej w §1 niniejszej uchwały w formacie XSD oraz
układ informacji i powiązań między danymi, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
3. Deklaracja określona w §1 składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być przesłana
za pośrednictwem Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP lub Elektronicznej
Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.
4. Deklaracja składana w sposób określony w § 3 ust. 3 musi być opatrzona kwalifikowanym podpisem
elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji
elektronicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 162 ze zm.), profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r.
poz. 700 ze zm.) lub podpisem weryfikowanym za pomocą certyfikatu wystawionego przez Centrum
Certyfikacji SEKAP.
5. Deklaracja przesyłana za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej nie muszą być znakowane
czasem przez wysyłającego. Serwer Urzędu Gminy w Gorzycach w momencie otrzymania deklaracji
automatycznie generuje urzędowe poświadczenie
§ 3. Wykonanie uchwały i podanie jej treści do publicznej wiadomości, powierza się Wójtowi Gminy
Gorzyce.
§ 4. Traci moc Uchwała X/70/15 Rady Gminy Gorzyce z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela
zamieszkałej nieruchomości.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Gorzyce
Piotr Wawrzyczny
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Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIV/115/19 Rady Gminy Gorzyce
z dnia 27 listopada 2019r.

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz.U. z 2019r. poz. 2010).
Składający:
Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników
wieczystych oraz osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także
innych podmiotów władających nieruchomością.
Miejsce składania: Urząd Gminy w Gorzycach, 44-350 Gorzyce ul. Kościelna 15
Organ właściwy do złożenia deklaracji:
Wójt Gminy Gorzyce
A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Pierwsza deklaracja

❒

Data zamieszkania lub data powstania
odpadów komunalnych na nieruchomości:

Zmiana danych
zawartych w deklaracji –
nowa deklaracja/korekta

❒

W przypadku zmiany danych podać datę
powstania zmiany:

Wygaśnięcie obowiązku

❒

W przypadku wygaśnięcia obowiązku
podać datę powstania zmiany:

…… …… ……
dzień miesiąc rok
…… …… ……
dzień miesiąc rok
…… …… ……
dzień miesiąc rok

W przypadku zmiany danych, złożenia nowej deklaracji, korekty deklaracji lub wygaśnięcia obowiązku
podać przyczynę zmiany¹:
………………………………………………………………………………………………………………..............
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
B. FORMA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ
❒ własność ❒ najem ❒ dzierżawa ❒ użytkowanie ❒ zarządzanie ❒ posiadanie
❒ inny (podać jaki): ………………………………………………………………………………………………………..
C. 1. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Nazwisko i imię/nazwa firmy:

PESEL/NIP

REGON:*

Imię ojca (osoba
fizyczna)*

Imię matki (osoba
fizyczna)*

Miejscowość:

Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

Kod pocztowy:

Poczta:

Gmina:

Kraj:

Województwo:

Powiat:

C. 2. ADRES KORESPONDENCYJNY
Miejscowość:
Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

Kod pocztowy:

Poczta:

Gmina:

Kraj:

Województwo:

Powiat:

Nr telefonu/E-mail*
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C. 2. 1. DANE IDENTYFIKUJĄCE WSPÓŁWŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI:
Nazwisko i imię/nazwa firmy:
PESEL/NIP

REGON:*

Imię ojca (osoba fizyczna)*

Imię matki (osoba fizyczna)*

Miejscowość:

Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

Kod pocztowy:

Poczta:

Gmina:

Kraj:

Województwo:

Powiat:

Nr telefonu/E-mail*

C. 2. 2. DANE IDENTYFIKUJĄCE WSPÓŁWŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI:
Nazwisko i imię/nazwa firmy:
PESEL/NIP

REGON:*

Imię ojca (osoba fizyczna)*

Imię matki (osoba fizyczna)*

Miejscowość:

Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

Kod pocztowy:

Poczta:

Gmina:

Kraj:

Województwo:

Powiat:

Nr telefonu/E-mail*

C. 2. 3. DANE IDENTYFIKUJĄCE WSPÓŁWŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI:
Nazwisko i imię/nazwa firmy:
PESEL/NIP

REGON:*

Imię ojca (osoba fizyczna)*

Imię matki (osoba fizyczna)*

Miejscowość:

Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

Kod pocztowy:

Poczta:

Gmina:

Kraj:

Województwo:

Powiat:

Nr telefonu/E-mail*

C. 2. 4. DANE IDENTYFIKUJĄCE WSPÓŁWŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI:
Nazwisko i imię/nazwa firmy:
PESEL/NIP

REGON:*

Imię ojca (osoba fizyczna)*

Imię matki (osoba fizyczna)*

Miejscowość:

Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

Kod pocztowy:

Poczta:

Gmina:

Kraj:

Województwo:

Powiat:

Nr telefonu/E-mail*

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Nazwa miejscowości i ulica:
Nr budynku:
D. 1.Oświadczam, że nieruchomość jest wyposażona w kompostownik, a
bioodpady zostaną zagospodarowane poprzez kompostowanie
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E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
E. 1. Wyliczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałej
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji zamieszkuje …….…osób.
(liczba mieszkańców)
Liczba osób zamieszkująca
Stawka opłaty za
Wysokość opłaty miesięcznej za
nieruchomość
gospodarowanie odpadami
gospodarowanie odpadami
komunalnymi (zł/miesiąc)
komunalnymi wynosi łącznie:
A
B
C=AxB
…………… osób
…………… zł
…………… zł
E. 2. Wyliczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałej, dla
właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących
bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji zamieszkuje …….…osób.
(liczba mieszkańców)
Liczba osób zamieszkująca
Stawka opłaty za
Wysokość opłaty miesięcznej za
nieruchomość
gospodarowanie odpadami
gospodarowanie odpadami
komunalnymi (zł/miesiąc)
komunalnymi wynosi łącznie:
A
B
C=AxB
…………… osób
…………… zł
…………… zł
E. 2. Termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wyliczoną miesięczną opłatę z pkt E. 1. lub E. 2 należy wpłacić jako sumę opłat miesięcznych, za okres kolejnych
trzech miesięcy w poniższych terminach:
 do 31 marca za styczeń, luty i marzec
 do 30 czerwca za kwiecień, maj i czerwiec
 do 30 września za lipiec, sierpień i wrzesień
 do 15 grudnia za październik, listopad i grudzień
Dopuszcza się możliwość wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesięcznych ratach,
przy czym okresem rozliczeniowym jest termin wskazany powyżej.
Po złożeniu pierwszej deklaracji odrębnym pismem nadawany jest indywidualny nr rachunku dla każdej
nieruchomości, na który należy dokonywać wpłat przedmiotowej opłaty.
F. PODPIS SKŁADĄJCEGO DEKLARACJĘ (czytelny podpis wszystkich współwłaścicieli)
1.

2.

3.

4.

5.

……………………………………………..
(miejscowość i data)
G. ADNOTACJE ORGANU

1.
2.
3.

POUCZENIE
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2019r., poz. 1438 ze zm.).
Obowiązek złożenia deklaracji do Wójta Gminy Gorzyce o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi powstaje w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego
mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym zastąpiła zmiana.

¹ - Zmiana danych zawartych w deklaracji następuje przez złożenie nowej deklaracji wraz z uzasadnieniem przyczyn zmiany.
* - Pole nieobowiązkowe
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KLAUZULA INFORMACYJNA
dotyczy przetwarzania danych osobowych w związku z ustaleniem i poborem opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
Zgodnie z art. 13 ust. 1 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, zwanego dalej RODO, celem
realizacji obowiązku informacyjnego podaje się do wiadomości następujące zasady dot. przetwarzania danych
osobowych obowiązujące w Urzędzie Gminy w Gorzycach:
1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy w Gorzycach danych osobowych jest Wójt
Gminy Gorzyce – Daniel Jakubczyk
Dane kontaktowe: Urząd Gminy w Gorzycach, 44-350 Gorzyce, ul. Kościelna 15, tel. 32 4513-056, e-mail:
gorzyce@gorzyce.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pomocą poczty
elektronicznej, adres do kontaktu: iod@gorzyce.pl.
3. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:




na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze,
w celu ustalenia wysokości i poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz odbioru
odpadów z nieruchomości,
w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa

4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów
przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
5. Dane osobowe mogą zostać przekazane innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa np.
służbom organom administracji oraz innym podmiotom jeżeli wykażą interes prawny. Dane zostaną również
przekazane podmiotowi odbierającemu odpady, z którym administrator zawarł umowę.
6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawdo ich sprostowania, usunięcia oraz
ograniczenia przetwarzania.
7. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uznają Państwo iż przetwarzanie danych osobowych , dotyczących Państwa osoby narusza
przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. W razie niezłożeni deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji
wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostanie ustalona w drodze decyzji, biorąc pod
uwagę dostępne dla administratora informacje. Podanie numeru telefonu i adresu e-mail jest dobrowolne.
9. Wobec danych osobowych nie będzie stosowane zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym
profilowanie.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/115/19
Rady Gminy Gorzyce
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
z dnia 27 listopada 2019 r.
<xsd:schema attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified"
targetNamespace="http://rwd.sekap.pl/wzor/2019/11/28/2720/"
xmlns="http://rwd.sekap.pl/wzor/2019/11/28/2720/"
xmlns:os="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
xmlns:ins="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
xmlns:typ="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"><xsd:import
schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd"
namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"/><xsd:import
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"
namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"/><xsd:import
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"
namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"/><xsd:import
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd"
namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"/><xsd:import
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd"
namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"/><xsd:import
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd"
namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"/><xsd:import
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/typy.xsd"
namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/"/><xsd:annotation><xsd:doc
umentation>DEKLARACJA O WYSOKOSCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:element
type="DokumentTyp" name="Dokument"/><xsd:complexType
name="DokumentTyp"><xsd:sequence><xsd:element type="str:OpisDokumentuTyp"
name="OpisDokumentu"/><xsd:element type="str:DaneDokumentuTyp"
name="DaneDokumentu"/><xsd:element type="TrescDokumentuTyp"
name="TrescDokumentu"/><xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"
ref="ds:Signature"/></xsd:sequence></xsd:complexType><xsd:complexType
name="TrescDokumentuTyp" mixed="false"><xsd:complexContent
mixed="false"><xsd:extension
base="str:TrescDokumentuTyp"><xsd:sequence><xsd:element
name="InformacjeOgolne"><xsd:annotation><xsd:documentation>
</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:annotation><xsd:documen
tation/></xsd:annotation><xsd:sequence><xsd:element type="xsd:string"
name="PodstawaPrawna" fixed="Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019r. poz.
2010)"><xsd:annotation><xsd:documentation> Podstawa prawna:
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element type="xsd:string"
name="Skladajacy" fixed="Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości,
współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz osób posiadających nieruchomości w
zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających
nieruchomością"><xsd:annotation><xsd:documentation> Składający:
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element type="xsd:string"
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name="MiejsceSkladania" fixed="Urząd Gminy w Gorzycach, 44-350 Gorzyce ul.
Kościelna 15"><xsd:annotation><xsd:documentation> Miejsce składania:
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element type="xsd:string"
name="OrganPrzyjmujacy" fixed="Wójt Gminy
Gorzyce"><xsd:annotation><xsd:documentation> Organ właściwy do przyjęcia deklaracji:
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType
></xsd:element><xsd:element
name="ObowiazekZlozeniaDeklaracji"><xsd:annotation><xsd:documentation> A.
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwą opcję)
</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:choice><xsd:element
name="PierwszaDeklaracja"><xsd:annotation><xsd:documentation> Pierwsza deklaracja
</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element
type="xsd:boolean" name="PierwszaDeklaracjaBol"
fixed="true"><xsd:annotation><xsd:documentation> Pierwsza deklaracaja
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element type="xsd:date"
name="DataObowiazywaniaPierwszejDeklaracji"><xsd:annotation><xsd:documentation>
Data zamieszkania lub data powstania odpadów komunalnych na nieruchomości
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType
></xsd:element><xsd:element
name="KorektaDeklaracji"><xsd:annotation><xsd:documentation> Zmiana danych
zawartych w deklaracji – nowa deklaracja
</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element
type="xsd:boolean" name="KorektaDeklaracjiBol"
fixed="true"><xsd:annotation><xsd:documentation> Korekta deklaracji
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element type="xsd:date"
name="DataObowiazywaniaKorekty"><xsd:annotation><xsd:documentation> W
przypadku zmiany danych podać datę powstania zmiany
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element
type="str:Tekst10000Typ" name="Przyczyna"><xsd:annotation><xsd:documentation>
Przyczyna zmiany
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType
></xsd:element><xsd:element
name="WygasniecieObowiazku"><xsd:annotation><xsd:documentation> Wygaśnięcie
obowiązku
</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element
type="xsd:boolean" name="Wygasniecie"
fixed="true"><xsd:annotation><xsd:documentation> Wygaśnięcie obowiązku
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element type="xsd:date"
name="DataWygasniecia"><xsd:annotation><xsd:documentation> W przypadku
wygaśnięcia obowiązku podać datę powstania zmiany
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element
type="str:Tekst10000Typ" name="Przyczyna"><xsd:annotation><xsd:documentation>
Przyczyna zmiany
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType
></xsd:element></xsd:choice></xsd:complexType></xsd:element><xsd:element
name="FormaWladania"><xsd:annotation><xsd:documentation> B. Forma władania
nieruchomością
</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element
name="FormaWladania2"><xsd:annotation><xsd:documentation>
</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:annotation><xsd:documen

Id: 7B6B7643-6361-48A2-A1FA-B741CD914490. Podpisany

Strona 2

tation> współużytkownik wieczysty
</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:choice><xsd:element type="xsd:boolean"
name="Wlasnosc" fixed="true"><xsd:annotation><xsd:documentation> Własność
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element type="xsd:boolean"
name="Najem" fixed="true"><xsd:annotation><xsd:documentation> Najem
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element type="xsd:boolean"
name="Dzierzawa" fixed="true"><xsd:annotation><xsd:documentation> Dzierżawa
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element type="xsd:boolean"
name="Uzytkowanie" fixed="true"><xsd:annotation><xsd:documentation> Użytkowanie
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element type="xsd:boolean"
name="Zarzadzanie" fixed="true"><xsd:annotation><xsd:documentation> Zarządzanie
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element type="xsd:boolean"
name="Posiadanie"><xsd:annotation><xsd:documentation> Posiadanie
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element
type="str:Tekst65Typ" name="Inny"><xsd:annotation><xsd:documentation> Inny
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element></xsd:choice></xsd:complexType></
xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element><xsd:element
name="DaneSkladajacegoDeklaracje"><xsd:annotation><xsd:documentation> C.1. Dane
składającego deklarację
</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:annotation><xsd:documen
tation> Nazwisko
</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:sequence><xsd:choice><xsd:element
name="OsobaFizyczna"><xsd:annotation><xsd:documentation> Osoba fizyczna
</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element
type="xsd:boolean" name="OsobaFizycznaBol"
fixed="true"><xsd:annotation><xsd:documentation> osoba fizyczna
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element
type="os:NazwiskoTyp" name="Nazwisko"><xsd:annotation><xsd:documentation>
Nazwisko </xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element
type="os:ImieTyp" name="Imie"><xsd:annotation><xsd:documentation> Imię
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element type="os:PESELTyp"
name="Pesel"><xsd:annotation><xsd:documentation> PESEL
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element type="os:ImieTyp"
name="ImieOjca"><xsd:annotation><xsd:documentation> Imię ojca
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element type="os:ImieTyp"
name="ImieMatki"><xsd:annotation><xsd:documentation> Imię matki
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element
type="adr:MiejscowoscTyp" name="Miejscowosc"><xsd:annotation><xsd:documentation>
Miejscowość </xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element
type="adr:UlicaTyp" name="Ulica"><xsd:annotation><xsd:documentation> Ulica
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element type="xsd:string"
name="NumerDomu"><xsd:annotation><xsd:documentation> Numer domu
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element type="xsd:string"
name="NumerLokalu"><xsd:annotation><xsd:documentation> Numer lokalu
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element
type="adr:KodPocztowyTyp"
name="KodPocztowy"><xsd:annotation><xsd:documentation> Kod pocztowy
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element type="adr:PocztaTyp"
name="Poczta"><xsd:annotation><xsd:documentation> Poczta
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element
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type="adr:GminaTyp" name="Gmina"><xsd:annotation><xsd:documentation> Gmina
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element type="adr:KrajTyp"
name="Kraj"><xsd:annotation><xsd:documentation> Kraj
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element
type="adr:WojewodztwoTyp"
name="Wojewodztwo"><xsd:annotation><xsd:documentation> Województwo
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element
type="adr:PowiatTyp" name="Powiat"><xsd:annotation><xsd:documentation> Powiat
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType
></xsd:element><xsd:element
name="OsobaNieFizyczna"><xsd:annotation><xsd:documentation> Składający nie będący
osobą fizyczną
</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element
type="ins:NazwaInstytucjiTyp"
name="PelnaNazwa"><xsd:annotation><xsd:documentation> Pełna nazwa
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element
type="ins:REGONTyp" name="Regon"><xsd:annotation><xsd:documentation> REGON
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element type="os:NIPTyp"
name="Nip"><xsd:annotation><xsd:documentation> NIP
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element
type="adr:MiejscowoscTyp" name="Miejscowosc"><xsd:annotation><xsd:documentation>
Miejscowość </xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element
type="adr:UlicaTyp" name="Ulica"><xsd:annotation><xsd:documentation> Ulica
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element type="xsd:string"
name="NumerDomu"><xsd:annotation><xsd:documentation> Numer domu
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element type="xsd:string"
name="NumerLokalu"><xsd:annotation><xsd:documentation> Numer lokalu
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element
type="adr:KodPocztowyTyp"
name="KodPocztowy"><xsd:annotation><xsd:documentation> Kod pocztowy
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element type="adr:PocztaTyp"
name="Poczta"><xsd:annotation><xsd:documentation> Poczta
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element
type="adr:GminaTyp" name="Gmina"><xsd:annotation><xsd:documentation> Gmina
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element type="adr:KrajTyp"
name="Kraj"><xsd:annotation><xsd:documentation> Kraj
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element
type="adr:WojewodztwoTyp"
name="Wojewodztwo"><xsd:annotation><xsd:documentation> Województwo
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType
></xsd:element></xsd:choice><xsd:element name="AdresKorespondencyjny"
maxOccurs="1" minOccurs="0"><xsd:annotation><xsd:documentation> C.2. Adres
korespondecyjny
</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element
type="adr:MiejscowoscTyp" name="Miejscowosc"><xsd:annotation><xsd:documentation>
Miejscowość </xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element
type="adr:UlicaTyp"
name="Ulica"><xsd:annotation><xsd:documentation>Ulica</xsd:documentation></xsd:anno
tation></xsd:element><xsd:element type="xsd:string"
name="NumerBudynku"><xsd:annotation><xsd:documentation> Numer domu
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</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element type="xsd:string"
name="NumerLokalu"><xsd:annotation><xsd:documentation> Numer lokalu
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element
type="adr:KodPocztowyTyp"
name="KodPocztowy"><xsd:annotation><xsd:documentation> Kod pocztowy
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element type="adr:PocztaTyp"
name="Poczta"><xsd:annotation><xsd:documentation> Poczta
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element
type="adr:GminaTyp" name="Gmina"><xsd:annotation><xsd:documentation> Gmina
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element type="adr:KrajTyp"
name="Kraj"><xsd:annotation><xsd:documentation> Kraj
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element
type="adr:WojewodztwoTyp"
name="Wojewodztwo"><xsd:annotation><xsd:documentation> Województwo
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element
type="adr:PowiatTyp" name="Powiat"><xsd:annotation><xsd:documentation> Powiat
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element
type="adr:TelefonTyp" name="NumerTelefonu"><xsd:annotation><xsd:documentation>
Nr tel. </xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element
type="adr:EmailTyp" name="Email"><xsd:annotation><xsd:documentation> E-mail
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType
></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element><xsd:element
name="Wspolwlasciciel"><xsd:annotation><xsd:documentation> C.2.1. Dane identyfikujące
współwłaściciela nieruchomości
</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element
name="WspolwlascicielFizyczna" maxOccurs="unbounded"
minOccurs="0"><xsd:annotation><xsd:documentation> Współwłaściciel - osoba fizyczna
</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element
type="os:ImieTyp" name="Imie"><xsd:annotation><xsd:documentation> Imię
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element
type="os:NazwiskoTyp" name="Nazwisko"><xsd:annotation><xsd:documentation>
Nazwisko </xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element
type="os:PESELTyp" name="PESEL"><xsd:annotation><xsd:documentation> PESEL
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element type="xsd:string"
name="ImieOjca"><xsd:annotation><xsd:documentation> Imię ojca
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element type="xsd:string"
name="ImieMatki"><xsd:annotation><xsd:documentation> Imię mati
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element
type="adr:MiejscowoscTyp" name="Miejscowosc"><xsd:annotation><xsd:documentation>
Miejscowość </xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element
type="adr:UlicaTyp" name="Ulica"><xsd:annotation><xsd:documentation> Ulica
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element
type="adr:BudynekTyp" name="NrDomu"><xsd:annotation><xsd:documentation> Nr
domu </xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element
type="adr:LokalTyp" name="NrLok"><xsd:annotation><xsd:documentation> Nr lokalu
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element
type="adr:KodPocztowyTyp"
name="KodPocztowy"><xsd:annotation><xsd:documentation> Kod pocztowy
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element type="adr:PocztaTyp"
name="Poczta"><xsd:annotation><xsd:documentation> Poczta
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</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element
type="adr:GminaTyp" name="Gmina"><xsd:annotation><xsd:documentation> Gmina
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element type="adr:KrajTyp"
name="Kraj"><xsd:annotation><xsd:documentation> Kraj
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element
type="adr:WojewodztwoTyp"
name="Wojewodztwo"><xsd:annotation><xsd:documentation> Województwo
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element
type="adr:PowiatTyp" name="Powiat"><xsd:annotation><xsd:documentation> Powiat
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element
type="adr:TelefonTyp" name="NrTelefonu"><xsd:annotation><xsd:documentation>
Numer telefonu </xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element
type="adr:EmailTyp" name="Email"><xsd:annotation><xsd:documentation> E-mail
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType
></xsd:element><xsd:element name="WspolwlascicielNieFizyczna"
maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"><xsd:annotation><xsd:documentation>
Współwłasciciel - nie będący osobą fizyczną
</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element
type="ins:NazwaInstytucjiTyp" name="Nazwa"><xsd:annotation><xsd:documentation>
Pełna nazwa </xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element
type="os:NIPTyp" name="NIP"><xsd:annotation><xsd:documentation> NIP
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element
type="ins:REGONTyp" name="REGON"><xsd:annotation><xsd:documentation> REGON
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element
type="adr:MiejscowoscTyp" name="Miejscowosc"><xsd:annotation><xsd:documentation>
Miejscowość </xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element
type="adr:UlicaTyp" name="Ulica"><xsd:annotation><xsd:documentation> Ulica
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element type="xsd:string"
name="NumerDomu"><xsd:annotation><xsd:documentation> Numer domu
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element type="xsd:string"
name="NumerLokalu"><xsd:annotation><xsd:documentation> Numer lokalu
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element
type="adr:KodPocztowyTyp"
name="KodPocztowy"><xsd:annotation><xsd:documentation> Kod pocztowy
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element type="adr:PocztaTyp"
name="Poczta"><xsd:annotation><xsd:documentation> Poczta
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element
type="adr:GminaTyp" name="Gmina"><xsd:annotation><xsd:documentation> Gmina
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element type="adr:KrajTyp"
name="Kraj"><xsd:annotation><xsd:documentation> Kraj
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element
type="adr:WojewodztwoTyp"
name="Wojewodztwo"><xsd:annotation><xsd:documentation> Województwo
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element
type="adr:PowiatTyp" name="Powiat"><xsd:annotation><xsd:documentation> Powiat
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element
type="adr:TelefonTyp" name="NrTelefonu"><xsd:annotation><xsd:documentation>
Numer telefonu </xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element
type="adr:EmailTyp" name="Email"><xsd:annotation><xsd:documentation> E-mail
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType
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></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element><xsd:element
name="AdresOdpadyKomun"><xsd:annotation><xsd:documentation> D. Adres
nieruchomości, na której powstają odpady komunalne
</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element
type="adr:MiejscowoscTyp" name="Miejscowosc"><xsd:annotation><xsd:documentation>
Miejscowość </xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element
type="adr:UlicaTyp" name="Ulica"><xsd:annotation><xsd:documentation> Ulica
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element type="xsd:string"
name="NrBudynku"><xsd:annotation><xsd:documentation> Numer budynku
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType
></xsd:element><xsd:element
name="Kompostownik"><xsd:annotation><xsd:documentation>D.1. Oświadczam, że
nieruchomość jest wyposażona w kompostownik, a bioodpady zostaną zagospodarowane
poprzez
kompostowanie</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:choice><x
sd:element type="xsd:boolean" name="Tak"><xsd:annotation><xsd:documentation> Tak
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element type="xsd:boolean"
name="Nie" fixed="true"><xsd:annotation><xsd:documentation> Nie
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element></xsd:choice></xsd:complexType></
xsd:element><xsd:element
name="WyliczenieOplatyMiesiecznej"><xsd:annotation><xsd:documentation> E. Opłata za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element
type="xsd:int" name="LiczbaMieszkancow"><xsd:annotation><xsd:documentation>
Liczba mieszkańców </xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element
name="WyliczenieOplatyMiesiecznejZamieszkale" maxOccurs="1"
minOccurs="0"><xsd:annotation><xsd:documentation> E. 1. Wyliczenie opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałej
</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element
type="xsd:int"
name="LiczbaMieszkancowWyliczenie"><xsd:annotation><xsd:documentation> Liczba
osób zamieszkująca nieruchomość
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element type="xsd:string"
name="StawkaOplatyMiesiecznej"><xsd:annotation><xsd:documentation> Stawka opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element type="xsd:string"
name="IloczynLiczbyStawki"><xsd:annotation><xsd:documentation> Wysokość opłaty
miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi łącznie
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType
></xsd:element><xsd:element name="WyliczenieOplatyMiesiecznejNiezamieszkale"
maxOccurs="1" minOccurs="0"><xsd:annotation><xsd:documentation> E. 2. Wyliczenie
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałej, dla
właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element
type="xsd:int"
name="LiczbaMieszkancowWyliczenie"><xsd:annotation><xsd:documentation> Liczba
osób zamieszkująca nieruchomość
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element type="xsd:string"
name="StawkaOplatyMiesiecznej"><xsd:annotation><xsd:documentation> Stawka opłaty
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za gospodarowanie odpadami komunalnymi
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element type="xsd:string"
name="IloczynLiczbyStawki"><xsd:annotation><xsd:documentation> Wysokość opłaty
miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi łącznie
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType
></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element><xsd:element
type="xsd:string" name="Pouczenie"
fixed=""><xsd:annotation><xsd:documentation>Pouczenie</xsd:documentation></xsd:annot
ation></xsd:element></xsd:sequence></xsd:extension></xsd:complexContent></xsd:comple
xType><xsd:simpleType name="emptydate"><xsd:union memberTypes="xsd:date emptystring"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType name="empty-string"><xsd:restriction
base="xsd:string"><xsd:enumeration
value=""/></xsd:restriction></xsd:simpleType><xsd:simpleType
name="KwotaPLN"><xsd:restriction base="xsd:string"><xsd:pattern
value="\d+\,\d\d"/></xsd:restriction></xsd:simpleType></xsd:schema>

Id: 7B6B7643-6361-48A2-A1FA-B741CD914490. Podpisany

Strona 8

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIV/115/19 Rady Gminy Gorzyce z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela
zamieszkałej nieruchomości.
Art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obliguje
Radę Gminy Gorzyce do określenia, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Podjęcie nowej uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, składanej przez właściciela zamieszkałej nieruchomości wynika z nowelizacji ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Nowa deklaracja zawiera następujące zmiany:
- oświadczenie składającego, że nieruchomość jest wyposażona w kompostownik, a bioodpady zostaną
zagospodarowane poprzez kompostowanie;
- dodatkowe wyliczanie opłaty dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku
przydomowym;
- możliwość dopisania współwłaścicieli nieruchomości na której powstają odpady komunalne;
- w pouczeniu zaktualizowano termin składania nowej deklaracji w przypadku zmian danych będących
podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Jako, że przedmiotowy projekt uchwały stanowi prawo miejscowe w dniach od 12.11.2019r. do
25.11.2019r. był poddany on konsultacją z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność
pożytku publicznego.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.
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