
Projekt

z dnia  25 stycznia 2021 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR 
RADY MIEJSKIEJ ORZESZE

z dnia  2021 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej położonej na 

terenie Gminy Orzesze

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz.713 z póź. zmianami) oraz art.6n 
ust 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zmianami) oraz po konsultacjach z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1057 z późn. zm.)

Rada Miejska Orzesze uchwala

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na 
terenie Gminy Orzesze, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustalić, że deklarację, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości obowiązany 
jest złożyć w terminie:

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

2) do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych 
będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na 
danej nieruchomości.

§ 3. Określa się warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej:

1) format elektroniczny deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi określa się w formatach danych XML, struktura pliku określona została  w 
załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, DOC, RTF, BMP, JPG, PDF, ZIP;

2) deklaracje, o których mowa w § 1 będą zgodne z wzorami opublikowanymi 
w repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych platformy e-PUAP, SEKAP 
zgodnie z art.19b ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2020r. poz.346);

3) deklaracja złożona elektronicznie musi być opatrzona kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub certyfikatem 
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SEKAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2020r. poz.346).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2021 roku.

§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XX/250/20 Rada 
Miejska Orzesze z dnia 25 czerwca 2020r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 
zamieszkałej położonej na terenie Gminy Orzesze.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

mgr inż. Jan Mach
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DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI

ZAMIESZKAŁEJ POŁOŻONEJ NA TERENIE GMINY ORZESZE

Podstawa prawna:
Ustawa  z  dnia  13  września  1996r.  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku
w gminach (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 1439 z późn. zm.)

Składający:
Formularz  przeznaczony  jest  dla  właścicieli  nieruchomości  zamieszkałych
położonych na terenie gminy Orzesze

Miejsce składania deklaracji:
Urząd Miejski Orzesze, ul. Św. Wawrzyńca 21,
43-180 Orzesze

Organ do którego składana jest 
deklaracja

Burmistrz Miasta Orzesze

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI     (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)

pierwsza deklaracja (obowiązuje od …................................. r. )
nowa deklaracja – zmiana danych (data zaistnienia .................................r.)   
korekta deklaracji (data korekty  …..........................................r.)

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ    proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)

właściciel                                             współwłaściciel, współposiadacz   
użytkownik wieczysty                         najemca
zarządca nieruchomości                      inny podmiot władający nieruchomością

C1. DANE SKŁADAJĄCEGO(YCH) DEKLARACJĘ
1) Nazwisko 2) Imię 3) PESEL

4) Adres korespondencyjny 5) Nr telefonu* 6) Adres e-mail*

7) Imię ojca 8) Imię matki

9) Nr rachunku bankowego wskazanego do zwrotu nadpłaty*

C2. POZOSTAŁE PODMIOTY (zarządcy nieruchomości, spółdzielnia mieszkaniowa itp.)

13) Nazwa podmiotu 14) Nr KRS/NIP

15) Adres korespondencyjny 16) Nr telefonu 17) Adres e-mail

18) Osoba upoważniona do reprezentowania składającego deklarację

       …......................................................                                                      …...................................................................
                            (imię i nazwisko)                                                                                    (podstawa umocowania)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 

Rady Miejskiej Orzesze

z dnia  2021r.
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D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

Ulica Nr domu / nr lokalu

19) 20)

Dotyczy właścicieli, na której zamieszkują mieszkańcy

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D 
niniejszej deklaracji zamieszkuje:

21) (należy podać liczbę mieszkańców)

E. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

E1. INFORMACJA  WŁAŚCICIELA  NIERUCHOMOŚCI  ZABUDOWANEJ  BUDYNKIEM 
MIESZKALNYM  JEDNORODZINNYM O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA PRZYDOMOWEGO I 
KOMPOSTOWANIU W NIM BIOODPADÓW STANOWIĄCYCH ODPADY KOMUNALNE
 (zaznaczyć właściwy kwadrat)

Posiadam kompostownik
przydomowy i kompostuję w nim

bioodpady stanowiące odpady
komunalne

TAK

Nie posiadam kompostownika
przydomowego i nie kompostuję w

nim bioodpadów stanowiących
odpady komunalne

NIE

E2. WYLICZENIE OPŁATY MIESIĘCZNEJ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Stawka opłaty Opłata nie uwzględniająca kwoty
zwolnienia

Ilość mieszkańców zobowiązanych
do wnoszenia opłaty

x  =     
………………    (zł/miesiąc)

E3. WYLICZENIE KWOTY ZWOLNIENIA ZA POSIADANIE KOMPOSTOWNIKA I 
KOMPOSTOWANIE W NIM ODPADÓW STANOWIĄCYCH ODPADY KOMUNALNE

Stawka zwolnienia Kwota przysługującego zwolnienia

Ilość mieszkańców zobowiązanych
do wnoszenia opłaty x  =

……………… (zł/miesiąc)
E4. WYSOKOŚĆ OPŁATY MIESIĘCZNEJ (POMNIEJSZONA O KWOTĘ ZWOLNIENIA) E2 - E3

……………………..….
opłata nie uwzględniająca kwoty

zwolnienia

 - ……………………….
kwota przysługującego

zwolnienia

 =
…………………...…(zł/miesiąc)

wysokość opłaty za miesiąc

F. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

L.p. Nazwa załącznika Ilość załączników

1. Załącznik A- dane współwłaściciela
(załącznik nieobowiązkowy )                    

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO(YCH) DEKLARACJĘ/OSOBY 
REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Oświadczam, że dane zawarte w deklaracji są zgodne z rzeczywistością  

                     …..............................................                                                          …...................................................
                          (miejscowość i data)                                                                                    (czytelny podpis)
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H. ADNOTACJE URZĘDOWE

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Orzesze, z siedzibą w Orzeszu, ul. Św. Wawrzyńca
21, e-mail: um@orzesze.pl. 

2 W  Urzędzie  Miejskim  Orzesze  został  powołany  Inspektor  Ochrony  Danych,  z  którym  można  skontaktować  się
telefonicznie  pod  numerem:  784-690-446 w  godzinach  pracy  UM  Orzesze,  bądź  pisząc  na  adres  mailowy:
iod@orzesze.pl.

3 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu dopełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa na podstawie
art.6 ust.1 pkt c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego. 

4 Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie
obowiązujących przepisów prawa bądź wynikających z zawartych umów.  

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

6 Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okres  określony  w  przepisach  dotyczących  obowiązku
archiwizowania dokumentacji.

7 Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. 

8 Ma  Pani/Pan  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych,  gdy  uzna  Pani/Pan,  że
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z wymogami prawa.

9 Podanie  przez Panią/Pana danych osobowych wynika z  obowiązku wynikającego z  Ustawy o utrzymaniu czystości  i
porządku w gminach i jest niezbędne do jego realizacji.

10 Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również  w formie profilowania. 

Pouczenie:
1 Niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a z dnia

17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
2 Właściciel  nieruchomości  jest  obowiązany  złożyć  do  Burmistrza  Miasta  Orzesze  deklarację  o  wysokości

opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  w  terminie  14  dni  od  dnia  powstania  na  danej
nieruchomości odpadów komunalnych.

3 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 do Burmistrza Miasta Orzesze.

4 Nową deklarację należy złożyć do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana
danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości.

5 W  razie  niezłożenia  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  albo
uzasadnionych  wątpliwości,  co  do  danych  zawartych  w  deklaracji  wójt,  burmistrz  lub  prezydent  miasta
określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę
dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody.

6 W  razie  stwierdzenia,  że  właściciel  nieruchomości  nie  uiścił  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi albo uiścił ją w wysokości niższej od należnej, Burmistrz Miasta Orzesze określa, w drodze
decyzji, wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

7 Numer  konta  bankowego,  na  które  uiszczana  będzie  opłata  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi
właściciel nieruchomości uzyska po zweryfikowaniu przez Urząd Miejski złożonej deklaracji.

8 Opłatę  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  można  dokonywać  w  kasie  Urzędu,  w  Urzędach
Pocztowych lub na konto indywidualne podatnika.

* pole nieobowiązkowe
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Załącznik A 

DANE WSPÓŁWŁAŚCICIELA 

A. PRZEZNACZENIE FORMULARZA 

Niniejszy formularz stanowi nieobowiązkowy załącznik do deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej 
położonej na terenie Gminy Orzesze 

B. DANE WSPÓŁWŁAŚCICIELA 

Nazwisko Imię PESEL 

Adres korespondencyjny Nr telefonu* Adres e-mail* 

Imię ojca Imię matki 

Nr rachunku bankowego wskazanego do zwrotu nadpłaty* 

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

Oświadczam, że dane zawarte w deklaracji są zgodne z rzeczywistością   

           

                     …..............................................                                                          …................................................... 
                          (miejscowość i data)                                                                                    (czytelny podpis) 

 

H.  ADNOTACJE URZĘDOWE 

 

* pole nieobowiązkowe 

Załącznik Nr A do Uchwały Nr 

Rady Miejskiej Orzesze

z dnia  2021r.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia2021 r.

Struktura xml formularza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej położonej na 

terenie Gminy Orzesze

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

 < xsd:schemaattributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified" 
targetNamespace="http://rwd.sekap.pl/wzor/2020/11/10/2926/" 
xmlns="http://rwd.sekap.pl/wzor/2020/11/10/2926/" 
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:documentation>DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA 
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ 
WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA OBSZARZE GMINY 
ORZESZE</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:element type="DokumentTyp" 
name="Dokument"/> < xsd:complexTypename="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:complexTypename="Tr
escDokumentuTyp" 
mixed="false"> < xsd:complexContentmixed="false"> < xsd:extensionbase="str:TrescDo
kumentuTyp"> < xsd:sequence> < xsd:elementname="InformacjeOgolne"> < xsd:annot
ation> <xsd:documentation> Informacje ogólne 
</xsd:documentation></xsd:annotation> < xsd:complexType> < xsd:sequence> < xsd:ele
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menttype="xsd:string" name="PodstawaPrawna" fixed="Ustawa z dnia 13 września 
1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 1439 z 
późn. zm.)"> < xsd:annotation> <xsd:documentation> Podstawa prawna 
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element> < xsd:elementtype="xsd:string" 
name="Skladajacy" fixed="Formularz przeznaczony jest dla właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy 
Orzesze."> < xsd:annotation> <xsd:documentation> Składający 
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element> < xsd:elementtype="xsd:string" 
name="MiejsceSkladania" fixed="Urząd Miejski Orzesze, ul. Św. Wawrzyńca 21, 43-
180 Orzesze"> < xsd:annotation> <xsd:documentation> Miejsce składania 
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element> < xsd:elementtype="xsd:string" 
name="OrganSkladaniaDeklarcji" fixed="Burmistrz Miasta 
Orzesze"> < xsd:annotation> <xsd:documentation> Organ do którego składana jest 
deklaracja 
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexTy
pe></xsd:element> < xsd:elementname="ObowiazekZlozeniaDeklaracji"> < xsd:annotat
ion> <xsd:documentation> (proszę zaznaczyć właściwe pole) 
</xsd:documentation></xsd:annotation> < xsd:complexType> < xsd:choice> < xsd:annota
tion> <xsd:documentation> (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat) 
</xsd:documentation></xsd:annotation> < xsd:elementname="PierwszaD"> < xsd:annotat
ion> <xsd:documentation> pierwsza deklaracja 
</xsd:documentation></xsd:annotation> < xsd:complexType> < xsd:sequence> < xsd:ele
menttype="xsd:date" name="Pierwsza"> < xsd:annotation> <xsd:documentation> 
pierwsza deklaracja obowiązuje od 
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexTy
pe></xsd:element> < xsd:elementname="ZmianaDanych"> < xsd:annotation> 
<xsd:documentation> nowa deklaracja 
</xsd:documentation></xsd:annotation> < xsd:complexType> < xsd:annotation> 
<xsd:documentation> Data zaistnienia zmiany od 
</xsd:documentation></xsd:annotation> < xsd:sequence> < xsd:elementtype="xsd:boolea
n" name="KorektaBol" fixed="true"> < xsd:annotation> <xsd:documentation> zmiana 
danych 
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element> < xsd:elementtype="xsd:date" 
name="DataZaistnialychZmian"> < xsd:annotation> <xsd:documentation> data 
zaistnienia zmian od 
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexTy
pe></xsd:element> < xsd:elementname="Korekta"> < xsd:annotation> 
<xsd:documentation> korekta deklaracji 
</xsd:documentation></xsd:annotation> < xsd:complexType> < xsd:sequence> < xsd:ele
menttype="xsd:date" name="Data"> < xsd:annotation> <xsd:documentation> data 
korekty 
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexTy
pe></xsd:element></xsd:choice></xsd:complexType></xsd:element> < xsd:elementname
="SkladajacyDeklaracje"> < xsd:annotation> <xsd:documentation> B. SKŁADAJĄCY 
DEKLARACJĘ 
</xsd:documentation></xsd:annotation> < xsd:complexType> < xsd:choice> < xsd:eleme
nttype="xsd:boolean" name="Wlasciciel" fixed="true"> < xsd:annotation> 
<xsd:documentation> właściciel 
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element> < xsd:elementtype="xsd:boolean
" name="WspolwlascicielWspolposiadacz" fixed="true"> < xsd:annotation> 
<xsd:documentation> współwłaściciel, współposiadacz 
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element> < xsd:elementtype="xsd:boolean
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" name="UzytkownikWieczysty" fixed="true"> < xsd:annotation> <xsd:documentation> 
użytkownik wieczysty 
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element> < xsd:elementtype="xsd:boolean
" name="NajemcaDzierzawca" fixed="true"> < xsd:annotation> <xsd:documentation> 
najemca 
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element> < xsd:elementtype="xsd:boolean
" name="ZarzadcaNieruchomoscia" fixed="true"> < xsd:annotation> 
<xsd:documentation> zarządca nieruchomością 
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element> < xsd:elementtype="xsd:boolean
" name="InnyPodmiotWladajacyNieruchomoscia" fixed="true"> < xsd:annotation> 
<xsd:documentation> inny podmiot władający nieruchomością 
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element></xsd:choice></xsd:complexType
></xsd:element> < xsd:choice> < xsd:elementname="OsobaFizyczna"> < xsd:annotation
> <xsd:documentation> C1. DANE SKŁADAJĄCEGO(YCH) DEKLARACJĘ 
</xsd:documentation></xsd:annotation> < xsd:complexType> < xsd:sequence> < xsd:ele
menttype="os:NazwiskoTyp" name="Nazwisko"> < xsd:annotation> 
<xsd:documentation> Nazwisko 
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element> < xsd:elementtype="os:ImieTyp" 
name="Imie"> < xsd:annotation> <xsd:documentation> Imię 
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element> < xsd:elementtype="os:PESELT
yp" name="Pesel"> < xsd:annotation> <xsd:documentation> PESEL 
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element> < xsd:elementtype="os:ImieTyp" 
name="ImieOjca"> < xsd:annotation> <xsd:documentation> Imię ojca 
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element> < xsd:elementtype="os:ImieTyp" 
name="ImieMatki"> < xsd:annotation> <xsd:documentation> Imię matki 
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element> < xsd:elementtype="xsd:string" 
name="NrRachunku"> < xsd:annotation> <xsd:documentation> Nr rachunku bankowego 
wskazanego do zwrotu nadpłaty 
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexTy
pe></xsd:element> < xsd:elementname="PozostalePodmioty"> < xsd:annotation> 
<xsd:documentation> C2. POZOSTAŁE PODMIOTY (zarządcy nieruchomości, 
spółdzielnia mieszkaniowa itp.) 
</xsd:documentation></xsd:annotation> < xsd:complexType> < xsd:sequence> < xsd:ele
menttype="ins:NazwaInstytucjiTyp" name="NazwaPodmiotu"> < xsd:annotation> 
<xsd:documentation> Nazwa podmiotu 
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element> < xsd:choice> < xsd:elementtype
="ins:KRSTyp" name="Krs"> < xsd:annotation> <xsd:documentation> Nr KRS 
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element> < xsd:elementtype="os:NIPTyp" 
name="Nip"> < xsd:annotation> <xsd:documentation> Nr NIP 
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element></xsd:choice> < xsd:elementname
="OsobaUpowaznionaDoReprezentowania"> < xsd:annotation> <xsd:documentation> 
Osoba upoważniona do reprezentowania składającego deklarację 
</xsd:documentation></xsd:annotation> < xsd:complexType> < xsd:sequence> < xsd:ele
menttype="os:ImieTyp" name="Imie"> < xsd:annotation> <xsd:documentation> Imię 
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element> < xsd:elementtype="os:Nazwisko
Typ" name="Nazwisko"> < xsd:annotation> <xsd:documentation> Nazwisko 
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element> < xsd:elementtype="str:Tekst200
Typ" name="PodstawaUmocowania"> < xsd:annotation> <xsd:documentation> 
Podstawa umocowania 
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexTy
pe></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element></xsd:choice> < x
sd:elementtype="adr:AdresTyp" name="AdresKorespondencyjny"> < xsd:annotation> 
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<xsd:documentation> Adres korespondencyjny 
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element> < xsd:elementtype="adr:Telefon
Typ" name="NrTelefon" maxOccurs="1" minOccurs="0"> < xsd:annotation> 
<xsd:documentation> Nr telefonu 
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element> < xsd:elementtype="adr:EmailT
yp" name="AdresEmail" maxOccurs="1" minOccurs="0"> < xsd:annotation> 
<xsd:documentation> Adres e-mail 
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element> < xsd:elementtype="adr:AdresT
yp" name="AdresNieruchomosci"> < xsd:annotation> <xsd:documentation> D. ADRES 
NIERUCHOMOŚCI 
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element> < xsd:elementname="Nieruchom
oscZamieszkala"> < xsd:annotation> <xsd:documentation> Dotyczy właścicieli 
nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy 
</xsd:documentation></xsd:annotation> < xsd:complexType> < xsd:annotation> 
<xsd:documentation/></xsd:annotation> < xsd:sequence> < xsd:elementtype="xsd:int" 
name="LiczbaMieszkancow"> < xsd:annotation> <xsd:documentation> Oświadczam, że 
na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji zamieszkuje 
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexTy
pe></xsd:element> < xsd:elementname="ObliczenieMiesiecznejWysokosciOplaty"> < x
sd:annotation> <xsd:documentation> E. OBLICZENIE MIESIĘCZNEJ WYSOKOŚCI 
OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
</xsd:documentation></xsd:annotation> < xsd:complexType> < xsd:sequence> < xsd:ele
mentname="Oplata100Procent"> < xsd:annotation> <xsd:documentation>   
</xsd:documentation></xsd:annotation> < xsd:complexType> < xsd:annotation> 
<xsd:documentation> Ilość mieszkańców zobowiązanych do wnoszenia opłaty 
</xsd:documentation></xsd:annotation> < xsd:sequence> < xsd:elementname="Kompost
ownik"> < xsd:annotation> <xsd:documentation> E1. INFORMACJA WŁAŚCICIELA 
NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM MIESZKALNYM 
JEDNORODZINNYM O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA PRZYDOMOWEGO I 
KOMPOSTOWANIU W NIM BIOODPADÓW STANOWIĄCYCH ODPADY 
KOMUNALNE 
</xsd:documentation></xsd:annotation> < xsd:complexType> < xsd:sequence> < xsd:choi
ce> < xsd:elementtype="xsd:boolean" name="Tak"> < xsd:annotation> 
<xsd:documentation> Posiadam kompostownik przydomowy i kompostuję w nim 
bioodpady stanowiące odpady komunalne 
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element> < xsd:elementtype="xsd:boolean
" name="Nie"> < xsd:annotation> <xsd:documentation> Nie posiadam kompostownika 
przydomowego i nie kompostuję w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne 
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element></xsd:choice></xsd:sequence></x
sd:complexType></xsd:element> < xsd:elementname="WyliczenieOplaty"> < xsd:annota
tion> <xsd:documentation> E2. WYLICZENIE OPŁATY MIESIĘCZNEJ ZA 
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
</xsd:documentation></xsd:annotation> < xsd:complexType> < xsd:sequence> < xsd:ele
menttype="xsd:int" name="IloscMieszkancowZobowiazanych100"> < xsd:annotation> 
<xsd:documentation> Ilość mieszkańców zobowiązanych do wnoszenia opłaty 
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element> < xsd:elementtype="KwotaPLN" 
name="StawkaOplaty100Procent"> < xsd:annotation> <xsd:documentation> Stawka 
opłaty 
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element> < xsd:elementtype="KwotaPLN" 
name="KwotaOplaty100Procent"> < xsd:annotation> <xsd:documentation> Opłata 
[zł/miesiąc] 
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexTy
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pe></xsd:element> < xsd:elementname="WyliczenieZwolnienia"> < xsd:annotation> 
<xsd:documentation> E3. WYLICZENIE KWOTY ZWOLNIENIA ZA POSIADANIE 
KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIE W NIM ODPADÓW STANOWIĄCYCH 
ODPADY KOMUNALNE 
</xsd:documentation></xsd:annotation> < xsd:complexType> < xsd:sequence> < xsd:ele
menttype="xsd:int" name="IloscMieszkancow"> < xsd:annotation> 
<xsd:documentation> Ilość mieszkańców zobowiązanych do wnoszenia opłaty 
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element> < xsd:elementtype="KwotaPLN" 
name="StawkaZwolnienia"> < xsd:annotation> <xsd:documentation> Stawka zwolnienia 
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element> < xsd:elementtype="KwotaPLN" 
name="KwotaZwolnienia"> < xsd:annotation> <xsd:documentation> Kwota 
przysługującego zwolnienia 
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexTy
pe></xsd:element> < xsd:elementname="MiesiecznaZwolnienia"> < xsd:annotation> 
<xsd:documentation> E4. WYSOKOŚĆ OPŁATY MIESIĘCZNEJ (POMNIEJSZONA O 
KWOTĘ ZWOLNIENIA) E2 - E3 
</xsd:documentation></xsd:annotation> < xsd:complexType> < xsd:sequence> < xsd:ele
menttype="xsd:string" name="OplataBezZwolnienia"> < xsd:annotation> 
<xsd:documentation> Opłata nie uwzględniająca kwoty zwolnienia 
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element> < xsd:elementtype="xsd:string" 
name="KwotaZwolnienia"> < xsd:annotation> <xsd:documentation> Kwota 
przysługującego zwolnienia 
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element> < xsd:elementtype="xsd:string" 
name="KwotaMiesiac"> < xsd:annotation> <xsd:documentation> Wysokość opłaty za 
miesiąc [zł/miesiąc] 
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexTy
pe></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element></xsd:sequence><
/xsd:complexType></xsd:element> < xsd:elementname="Zalaczniki" maxOccurs="1" 
minOccurs="0"> < xsd:annotation> <xsd:documentation> F. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW 
</xsd:documentation></xsd:annotation> < xsd:complexType> < xsd:sequence> < xsd:ele
mentname="ZalacznikA" maxOccurs="1" minOccurs="0"> < xsd:annotation> 
<xsd:documentation> Załącznik A - dane współwłaściciela (załącznik nieobowiązkowy) 
</xsd:documentation></xsd:annotation> < xsd:complexType> < xsd:sequence> < xsd:ele
menttype="xsd:string" name="Przeznaczenie"> < xsd:annotation> <xsd:documentation> 
A. PRZEZNACZENIE FORMULARZA 
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element> < xsd:elementname="DaneWlasc
iciela"> < xsd:annotation> <xsd:documentation> B. Dane właściciela 
</xsd:documentation></xsd:annotation> < xsd:complexType> < xsd:sequence> 
<xsd:element ref="os:Imie"> </xsd:element><xsd:element ref="os:Nazwisko"> 
</xsd:element><xsd:element ref="os:PESEL"> </xsd:element><xsd:element 
ref="adr:Adres"> </xsd:element><xsd:element ref="adr:Telefon"> 
</xsd:element><xsd:element ref="adr:Email"> </xsd:element><xsd:element 
ref="os:ImieOjca"> </xsd:element><xsd:element ref="os:ImieMatki"> 
</xsd:element> < xsd:elementtype="xsd:double" 
name="NrKontaBank"> < xsd:annotation> <xsd:documentation> Nr rachunku 
bankowego wskazanego do zwrotu nadpłaty 
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexTy
pe></xsd:element> < xsd:elementname="OswiadczenieSkladajacegoDeklaracje"> < xsd
:annotation> <xsd:documentation> C. OŚWIADCZENIE SKŁADAJĄCEGO 
DEKLARACJĘ 
</xsd:documentation></xsd:annotation> < xsd:complexType> < xsd:sequence> < xsd:ele
menttype="xsd:boolean" name="OswiadczenieKodeksKarnySkarbowy" 
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maxOccurs="1" minOccurs="1"> < xsd:annotation> <xsd:documentation> Oświadczam, 
że dane zawarte w deklaracji są zgodne z rzeczywistością 
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexTy
pe></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element></xsd:sequence><
/xsd:complexType></xsd:element> < xsd:elementname="OswiadczenieSkladajacegoDek
laracje"> < xsd:annotation> <xsd:documentation> G. OŚWIADCZENIE 
SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
</xsd:documentation></xsd:annotation> < xsd:complexType> < xsd:sequence> < xsd:ele
menttype="xsd:boolean" name="OswiadczenieKodeksKarnySkarbowy" 
maxOccurs="1" minOccurs="1"> < xsd:annotation> <xsd:documentation> Oświadczam, 
że dane zawarte w deklaracji są zgodne z rzeczywistością 
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element> < xsd:elementtype="xsd:boolean
" name="OswiadczenieDaneOsobowe" maxOccurs="1" 
minOccurs="1"> < xsd:annotation> <xsd:documentation> Zgodnie z art. 23 ust. 1 Ustawy 
o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (tekst jednolity - Dz. U. z 2002r. 
Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Miejski 
Orzesze, ul. Św. Wawrzyńca 21 i podmiot trzeci danych dotyczących mojej osoby w celu 
przeprowadzenia postępowania administracyjnego /dotyczy osób fizycznych/. 
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexTy
pe></xsd:element> < xsd:elementtype="str:Tekst10000Typ" 
name="Adnotacje"> < xsd:annotation> <xsd:documentation>H. ADNOTACJE 
URZĘDOWE</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element> < xsd:elementname
="FormaOdbioru"> < xsd:annotation> <xsd:documentation> Forma odbioru 
dokumentów 
</xsd:documentation></xsd:annotation> < xsd:simpleType> < xsd:restrictionbase="xsd:st
ring"> <xsd:enumeration value="Drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową 
PeUP"> </xsd:enumeration><xsd:enumeration value="Poprzez pocztę tradycyjną"> 
</xsd:enumeration><xsd:enumeration value="Osobiście w siedzibie urzędu"> 
</xsd:enumeration></xsd:restriction></xsd:simpleType></xsd:element> < xsd:elementtyp
e="xsd:string" name="KlauzulaInformacyjna" fixed="Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
informuję, iż: 1 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz 
Miasta Orzesze , z siedzibą w Orzeszu, ul. Św. Wawrzyńca 21, e-mail: um@orzesze.pl 
. 2 W Urzędzie Miejskim Orzesze został powołany Inspektor Ochrony Danych, z 
którym można skontaktować się telefonicznie pod numerem: 784-690-446 w 
godzinach pracy UM Orzesze, bądź pisząc na adres mailowy: iod@orzesze.pl. 3 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu dopełnienia obowiązku 
wynikającego z przepisu prawa na podstawie art.6 ust.1 pkt c Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego. 4 Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą te 
podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie 
obowiązujących przepisów prawa bądź wynikających z zawartych umów. 5 
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej. 6 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 
określony w przepisach dotyczących obowiązku archiwizowania dokumentacji. 7 
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 
sprostowania. 8 Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych 
osobowych jest niezgodne z wymogami prawa. 9 Podanie przez Panią/Pana danych 
osobowych wynika z obowiązku wynikającego z Ustawy o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach i jest niezbędne do jego realizacji. 10 Pani/Pana dane nie będą 
przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 
profilowania"> < xsd:annotation> <xsd:documentation> KLAUZULA 
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INFORMACYJNA 
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element> < xsd:elementtype="xsd:string" 
name="Pouczenie" fixed="1 Niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do 
wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a z dnia 17 czerwca 1966r. o 
postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 2 Właściciel nieruchomości jest 
obowiązany złożyć do Burmistrza Miasta Orzesze deklarację o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia powstania na 
danej nieruchomości odpadów komunalnych. 3 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 do 
Burmistrza Miasta Orzesze. 4 Nową deklarację należy złożyć do 10 dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą 
ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub 
określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej 
nieruchomości. 5 W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości, co do 
danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w 
drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc 
pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody. 6 W razie 
stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi albo uiścił ją w wysokości niższej od należnej, Burmistrz 
Miasta Orzesze określa, w drodze decyzji, wysokość zaległości z tytułu opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 7 Numer konta bankowego, na które 
uiszczana będzie opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel 
nieruchomości uzyska po zweryfikowaniu przez Urząd Miejski złożonej deklaracji. 8 
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można dokonywać w kasie 
Urzędu, w Urzędach Pocztowych lub na konto indywidualne 
podatnika"> < xsd:annotation> <xsd:documentation> POUCZENIE 
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element> 
</xsd:sequence></xsd:extension></xsd:complexContent></xsd:complexType> < xsd:simp
leTypename="emptydate"> <xsd:union memberTypes="xsd:date empty-
string"/></xsd:simpleType> < xsd:simpleTypename="empty-
string"> < xsd:restrictionbase="xsd:string"> <xsd:enumeration 
value=""/></xsd:restriction></xsd:simpleType> < xsd:simpleTypename="KwotaPLN"> 
<xsd:restriction 
base="xsd:string"/></xsd:simpleType> < xsd:complexTypename="Oplata1Type"> < xsd
:sequence> < xsd:elementtype="xsd:int" 
name="IloscMieszkancowZobowiazanych1"> < xsd:annotation> <xsd:documentation> 
Ilość mieszkańców zobowiązanych do wnoszenia opłaty w wysokości 1,00zl/osobę (za 
szóstą osobę i kolejne osoby zamieszkujące nieruchomość/lokal mieszkalny) 
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element> < xsd:elementtype="KwotaPLN" 
name="StawkaOplaty1Zl"> < xsd:annotation> <xsd:documentation>Stawka 
opłaty</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element> < xsd:elementtype="Kwota
PLN" name="KwotaOplaty1Zl"> < xsd:annotation> <xsd:documentation>c) Opłata 
[zł/miesiąc]</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element></xsd:sequence></xsd:
complexType></xsd:schema>
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