
ZARZĄDZENIE NR 0050.0551.2022 
WÓJTA GMINY ORNONTOWICE 

z dnia 17 lutego 2022 r. 

w sprawie ogłoszenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Ornontowice projektu Uchwały w sprawie 
ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Ornontowice oraz 
warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

Na podstawie art. 5a, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., 
poz. 1372, 1834), w związku z Uchwałą Nr XIV/121/19 Rady Gminy Ornontowice z dnia 18 grudnia 2019 r. 
w sprawie ustalenia zasad i trybu konsultacji z mieszkańcami Gminy Ornontowice (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2020 r., 
poz. 218) 

ZARZĄDZA SIĘ, CO NASTĘPUJE: 

§ 1. 1. Ogłosić konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, 
położonych na terenie Gminy Ornontowice oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej. 

2. Projekt uchwały, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik do Zarządzenia. 

3. Celem konsultacji jest wyrażenie opinii przez mieszkańców w sprawie ustalenia wzoru deklaracji  
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Ornontowice oraz warunków i trybu 
składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

4. Wyznacza się obszar przeprowadzenia konsultacji obejmujący teren całej Gminy Ornontowice. 

5. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Gminy Ornontowice. 

6. Do udzielania wyjaśnień w przedmiocie konsultacji wyznaczam Kierownika Referatu Gospodarki 
Odpadami. 

7. Termin zgłaszania opinii wyznacza się do siedmiu dni od dnia ogłoszenia niniejszego Zarządzenia. 
W wyznaczonym terminie opinie muszą zostać dostarczone do siedziby Urzędu Gminy Ornontowice. 

8. Opinie można wnosić w postaci papierowej lub elektronicznej. 

9. Koperty zawierające opinie w postaci papierowej należy zaadresować z dopiskiem: "Dotyczy 
konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, 
położonych na terenie Gminy Ornontowice oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej”.  

10. Opinie wnoszone za pomocą poczty elektronicznej należy przesyłać na adres: ug@ornontowice.pl, 
w temacie wiadomości należy wpisać: "Dotyczy konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Ornontowice oraz warunków i trybu 
składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej”. 

§ 2. Konsultacje zostają ogłoszone za pomocą Biuletynu Informacji Publicznej Gminy  
www.bip.ornontowice.pl, strony internetowej Gminy www.ornontowice.pl      oraz tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy. 

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia pełni Kierownik Referatu Gospodarki Odpadami Urzędu Gminy 
Ornontowice. 
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§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

   

   

Wójt Gminy Ornontowice 
 
 

mgr Marcin Kotyczka 
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Projekt 
 
z dnia  16 lutego 2022 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY ORNONTOWICE 

z dnia 24 lutego 2022 r. 

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Ornontowice 

oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

Na podstawie 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 2021 r., poz. 1372, poz. 1834), w związku z art. 6n oraz art. 6m ust. 1a i 1b ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888, poz. 1648, 
poz. 2151), na wniosek Wójta Gminy uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej 
przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Ornontowice, zgodnie 
z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały. 

§ 2. 1. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć Wójtowi Gminy 
Ornontowice w terminie: 

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, 

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

2. Miejscem składania deklaracji, o której mowa w ust. 1 jest Urząd Gminy Ornontowice przy 
ul. Zwycięstwa 26a. 

§ 3. 1. Deklaracja, o której mowa  w ust. 1, może zostać złożona za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej z wykorzystaniem Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP lub Platformy 
e-Usług Publicznych Urzędu Gminy Ornontowice (PeUP Ornontowice). 

2. Zakres informacji oraz powiązań w formularzu elektronicznej deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

3. Deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być opatrzona kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. 

4. Deklarację składaną za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej należy przesłać za pomocą 
elektronicznej skrzynki podawczej. 

§ 4. Traci moc uchwała nr XIV/127/19 Rady Gminy Ornontowice z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie 
ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Ornontowice (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 
09.01.2020 r., poz. 221). 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ornontowice. 
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

   

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Henryk Nieużyła 
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Załącznik nr 1 do uchwały Nr .................... 
Rady Gminy Ornontowice 
z dnia....................2022 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH, 

POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY ORNONTOWICE

Podstawa prawna: Art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.)

Składający: Właściciel nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie Gminy 
Ornontowice

Organ, do którego składana
jest deklaracja:

Wójt Gminy Ornontowice

Miejsce składania deklaracji: Urząd Gminy Ornontowice 
ul. Zwycięstwa 26a, 43-178 Ornontowice

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć x)

pierwsza deklaracja   nowa deklaracja - 
 zmiana danych   

korekta deklaracji

obowiązuje / zmiana / korekta / od:   ……………………..
                                                          (dzień, miesiąc, rok)

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć x)

      właściciel                                     współwłaściciel                        użytkownik wieczysty
      jednostka organizacyjna lub osoba posiadają nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu
      inny podmiot władający nieruchomością (najem, użytkowanie)

C. DANE SKŁADAJĄCEGO (SKŁADAJĄCYCH) DEKLARACJĘ 

C1. OSOBA FIZYCZNA

1) Nazwisko 2) Imię 3) PESEL

4) Adres zamieszkania:

Kraj Województwo Powiat

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu

Kod pocztowy Miejscowość

5) Numer telefonu* 6) Adres e-mail*

C2. POZOSTAŁE PODMIOTY (zarządcy nieruchomości itp.)

7) Nazwa podmiotu 8) NIP

9) Adres siedziby:      

Kraj Województwo Powiat

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu

Kod pocztowy Miejscowość
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10) Numer telefonu 11) Adres e-mail

C3. ADRES DO DORĘCZEŃ (wypełnić jeśli jest inny niż w pkt C1. lub C2.)

Kraj Województwo Powiat

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu

Kod pocztowy Miejscowość

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

Ulica Nr domu / nr lokalu

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej 

w części D niniejszej deklaracji zamieszkuje osób:

Liczba 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

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji znajduje się 
przydomowy kompostownik, w którym kompostowane są bioodpady stanowiące odpady komunalne.
(zaznaczyć x)

                         TAK  (wypełnić poz. E.2-E.4)                  NIE  (wypełnić poz. E.2)  

E2. WYLICZENIE OPŁATY MIESIĘCZNEJ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

liczba mieszkańców: stawka opłaty (zł):
opłata miesięczna nie uwzględniająca kwoty 
zwolnienia (zł):

X = 

E3. WYLICZENIE KWOTY ZWOLNIENIA Z TYTUŁU POSIADANIA PRZYDOMOWEGO 
KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIA W NIM BIOODPADÓW STANOWIĄCYCH ODPADY 
KOMUNALNE

liczba mieszkańców: stawka zwolnienia (zł): miesięczna kwota zwolnienia (zł):

X =

E4. WYLICZENIE OPŁATY MIESIĘCZNEJ UWZGLĘDNIAJĄCEJ KWOTĘ ZWOLNIENIA
      (poz. E2 - poz. E3)

opłata miesięczna nie uwzględniająca 
kwoty zwolnienia (zł):

miesięczna kwota zwolnienia (zł):
opłata miesięczna uwzględniająca kwotę 
zwolnienia (zł):

- =

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS(Y) SKŁADAJĄCEGO (SKŁADAJĄCYCH) DEKLARACJĘ

Oświadczam, że dane zawarte w deklaracji są zgodne z rzeczywistością.
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                  ………………………………..                  ………………………………..    
                                       (miejscowość i data)                                                                   (czytelny podpis)

G. ADNOTACJE URZĘDOWE

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  ust.  2  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia
27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie   ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych
i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE (ogólne  rozporządzenie
o ochronie danych) w skrócie RODO informujemy, iż: 
1.  Administratorem Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Gmina  Ornontowice  reprezentowana przez  Wójta  Gminy
Ornontowice z siedzibą w Urzędzie Gminy w Ornontowicach, ul. Zwycięstwa 26a, 43-178 Ornontowice, tel. +48 32 33
06 200, faks +48 32 33 06 214, e-mail: ug@ornontowice.pl.
2.  Administrator  wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych,  z  którym  może  się  Pani/Pan  skontaktować
w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: a) pod adresem poczty elektronicznej:
iod@ornontowice.pl b) pisemnie na adres siedziby Administratora.
3.  Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  celu  wypełnienia  obowiązku  prawnego  wynikającego
z ustaw: o utrzymaniu czystości i  porządku w gminach, Ordynacja podatkowa, o postępowaniu egzekucyjnym w
administracji  oraz  aktów  prawa  miejscowego  wydanych  na  podstawie  ustawy  o  utrzymaniu  czystości
i porządku w gminach, a także w celu realizacji zadań w zakresie organizacji odbioru odpadów komunalnych, w tym
pobierania  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  odpadami  komunalnymi,  jak  również  realizacji  praw
i obowiązków wynikających z powyższych przepisów prawa.
4.  Pani/Pana  dane  osobowe  przekazywane  będą  tylko  podmiotom  uprawnionym  do  ich  przetwarzania
na  podstawie  przepisów  prawa  lub  stosownych  umów podpisanych  z  Administratorem i  przetwarzających  dane
osobowe na jego polecenie.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz  prawo żądania ich sprostowania, usunięcia
w  zakresie  zgodnym  z  obowiązującymi  przepisami  lub  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  wniesienia  skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skarg do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych. 
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
9.  Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  wykorzystywane  do  zautomatyzowanego  podejmowania  decyzji  ani
profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.  

POUCZENIE
1.  Niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a ustawy
z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r., poz. 1427 z późn. zm.).
2. W  przypadku  niezłożenia  deklaracji  w  terminie  albo  uzasadnionych  wątpliwości  co  do  danych  zawartych
w deklaracji,  Wójt  Gminy Ornontowice określi,  w drodze decyzji,  wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez Radę Gminy Ornontowice metody.
3. Na podstawie art. 54 i art. 56 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2021 r., poz. 408
z późn. zm.) - Podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub
podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji  lub składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu
organowi  lub  płatnikowi  deklarację  lub  oświadczenie,  podaje  nieprawdę  lub  zataja  prawdę  albo  nie  dopełnia
obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze
grzywny albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.

OBJAŚNIENIA
1. Okoliczności powodujące konieczność złożenia deklaracji:
- pierwszą deklarację składa się w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca,
- nową deklarację (zmiana danych) składa się do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła
zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
np.  zmiana  liczby  osób  zamieszkujących  na  nieruchomości;  opłatę  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi
w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana,
-  korektę  deklaracji składa  się  w  przypadku  nieprawidłowego  wypełnienia  deklaracji  np.  w  zakresie  danych
o właścicielu nieruchomości, danych o nieruchomości lub obliczenia opłaty. 
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2. Opłatę należy uiszczać na indywidualny rachunek bankowy, w łącznej wysokości za dwa miesiące kalendarzowe,
do 20 każdego parzystego miesiąca.
3. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie na numer konta bankowego, który właściciel
nieruchomości uzyska po zweryfikowaniu przez pracowników Urzędu Gminy Ornontowice złożonej deklaracji.

* pole nieobowiązkowe
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Załącznik nr 2 do uchwały Nr .................... 

Rady Gminy Ornontowice 

z dnia....................2022 r. 

 
Układ informacji i powiazań między nimi 

w 
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składana przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Ornontowice 
 
 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> 
<xsd:schema xmlns="http://rwd.peup.pl/wzor/2022/02/01/855/" 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.peup.pl/wzor/2022/02/01/855/"> 
<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 
składana przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy 
Ornontowice</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:element name="Dokument" type="DokumentTyp"/> 
<xsd:complexType name="DokumentTyp"> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="OpisDokumentu" 
type="str:OpisDokumentuTyp"/> 
<xsd:element name="DaneDokumentu" 
type="str:DaneDokumentuTyp"/> 
<xsd:element name="TrescDokumentu" 
type="TrescDokumentuTyp"/> 
<xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" 
ref="ds:Signature"/> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
<xsd:complexType mixed="false" name="TrescDokumentuTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>-</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexContent mixed="false"> 
<xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp"> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="PodstawaPrawna" type="xsd:string"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Podstawa prawna: 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 

<xsd:element name="SkladajacyNaglowek" type="xsd:string"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Składający: 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element fixed="Wójt Gminy Ornontowice" name="Organ" 
type="xsd:string"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Organ, do którego składana jest 
deklaracja: 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element fixed="Urząd Gminy Ornontowice ul. Zwycięstwa 
26a, 43-178 Ornontowice" name="MiejsceSkladania" 
type="xsd:string"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Miejsce składania deklaracji: 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
 
<xsd:element name="ObowiazekZlozenia"> 
<xsd:annotation> 
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<xsd:documentation> 
A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:choice> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Pierwsza"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Pierwsza deklaracja 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="DataOpl" type="emptydate"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Obowiązuje 
od: 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Zmiana"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Nowa deklaracja - zmiana 
danych 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="DataZmiany" type="emptydate"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Zmiana od: 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Korekta"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Korekta deklaracji 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="OdDnia" type="emptydate"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Korekta od: 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
</xsd:choice> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 

</xsd:element> 
<xsd:element name="BSkladajacy"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>B. SKŁADAJĄCY 
DEKLARACJĘ</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="RodzajPrawaNier"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
RODZAJ PRAWA DO 
NIERUCHOMOŚCI 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:simpleType> 
<xsd:restriction base="xsd:string"> 
<xsd:enumeration value="właściciel"> 
</xsd:enumeration> 
<xsd:enumeration value="współwłaściciel"> 
</xsd:enumeration> 
<xsd:enumeration value="użytkownik wieczysty"> 
</xsd:enumeration> 
<xsd:enumeration value="jednostka organizacyjna lub osoba 
posiadają nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu"> 
</xsd:enumeration> 
<xsd:enumeration value="inny podmiot władający 
nieruchomością (najem, użytkowanie)"> 
</xsd:enumeration> 
</xsd:restriction> 
</xsd:simpleType> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="DaneSkladajacego"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>C. DANE SKŁADAJĄCEGO (SKŁADAJĄCYCH) 
DEKLARACJĘ</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:choice> 
<xsd:element name="OsobaFizyczna"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
C1 - Osoba fizyczna 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="OsobaFizycznaDane"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
- dane 
identyfikacyjne 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element maxOccurs="3" minOccurs="1" ref="os:Nazwisko"> 
</xsd:element> 
<xsd:element ref="os:Imie"> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="Pesel" type="os:PESELTyp"> 
<xsd:annotation> 
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<xsd:documentation> 
PESEL 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Email"> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Telefon" 
type="adr:TelefonTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Nr 
telefonu 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="AdresZamieszkania" type="adr:AdresTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
ADRES 
ZAMIESZKANIA 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
name="AdresDodoreczen" type="adr:AdresTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>C3 - ADRES DO DORĘCZEŃ  ( jeśli jest inny 
niż w pkt C1. lub C2.)</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="PozostalePodmioty"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>C2  - Pozostałe podmioty (zarządcy 
nieruchomości itp.)</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="PozostalePodmiotyDane" 
type="OsobaPrawnaType"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
- dane 
identyfikacyjne 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
</xsd:choice> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="DaneDotyczaceNieruchomosci"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ 
POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 

<xsd:sequence> 
<xsd:element ref="adr:Adres"/> 
<xsd:element name="OswiadczenieOsoby"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Oświadczenie, że na terenie 
nieruchomości wskazanej w 
części D niniejszej 
deklaracji zamieszkuje osób: 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="LiczbaMieszkancow" type="xsd:string"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>Liczba mieszkańców</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="DzialE"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>E. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA 
GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" 
name="EjedenJednorodzinne"> 
<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:element name="Oswiadczenie"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>Oświadczam, że na terenie nieruchomości 
wskazanej w części D niniejszej deklaracji znajduje się 
przydomowy kompostownik, w którym kompostowane są 
bioodpady stanowiące odpady komunalne.</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:choice> 
<xsd:element name="Tak"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>Tak (wypełnić poz. 
E.2-E.4)</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" 
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name="EdwojkaWielorodzinne"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
E2. WYLICZENIE OPŁATY 
MIESIĘCZNEJ ZA 
GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="LiczbaMieszkancow" type="xsd:string"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>Liczba mieszkańców:</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="StawkaOplaty" type="xsd:string"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>Stawka opłaty (zł):</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="OplataMiesieczna" type="xsd:string"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>Opłata miesięczna nie uwzględniająca 
kwoty 
zwolnienia (zł):</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" 
name="EtrzyLacznaKwotaMies"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
E3. WYLICZENIE KWOTY 
ZWOLNIENIA Z TYTUŁU 
POSIADANIA PRZYDOMOWEGO 
KOMPOSTOWNIKA I 
KOMPOSTOWANIA W NIM 
BIOODPADÓW STANOWIĄCYCH 
ODPADY KOMUNALNE 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="LiczbaMieszkancow" type="xsd:string"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>Liczba mieszkańców:</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="StawkaOplaty" type="xsd:string"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>Stawka opłaty (zł):</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="OplataMiesieczna" type="xsd:string"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>Miesięczna kwota zwolnienia 
(zł):</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="EczteryWyliczenie"> 

<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>E4. WYLICZENIE OPŁATY MIESIĘCZNEJ 
UWZGLĘDNIAJĄCEJ KWOTĘ ZWOLNIENIA (poz. E2 - poz. 
E3)</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="oplatamiesieczna" type="xsd:string"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>Opłata miesięczna nie uwzględniająca 
kwoty zwolnienia (zł):</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="miesiecznakwota" type="xsd:string"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>Miesięczna kwota zwolnienia 
(zł):</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="oplatawmiesiacu" type="xsd:string"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>Opłata miesięczna uwzględniająca kwotę 
zwolnienia (zł):</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="Nie"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>Nie (wypełnić poz. 
E.2)</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" 
name="EdwaWielorodzinne"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
E2. WYLICZENIE OPŁATY 
MIESIĘCZNEJ ZA 
GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="LiczbaMieszkancow" type="xsd:string"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>Liczba mieszkańców:</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="StawkaOplaty" type="xsd:string"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>Stawka opłaty (zł):</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="OplataMiesieczna" type="xsd:string"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>Opłata miesięczna nie uwzględniająca 
kwoty 
zwolnienia (zł):</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
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</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
</xsd:choice> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="DataWypelnienia"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>F. OŚWIADCZENIE SKŁADAJĄCEGO 
(SKŁADAJĄCYCH) DEKLARACJĘ</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element ref="os:Imie"/> 
<xsd:element ref="os:Nazwisko"/> 
<xsd:element name="Miejscowosc" type="xsd:string"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>Miejscowość</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="Data" type="emptydate"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Data 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="Adnotacje"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>G. ADNOTACJE URZĘDOWE 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Tresc1" type="xsd:string"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 

  
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:extension> 
</xsd:complexContent> 
</xsd:complexType> 
<xsd:complexType name="OsobaPrawnaType"> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="NazwaPelna" 
type="ins:NazwaInstytucjiTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>Nazwa</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element ref="os:NIP"/> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Email"/> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Telefon" 
type="adr:TelefonTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>Nr telefonu</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="AdresSiedziby" type="adr:AdresTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> ADRES SIEDZIBY PODMIOTU 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
name="AdresDoDoreczen" type="adr:AdresTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>C3 - ADRES DO DORĘCZEŃ  ( jeśli jest inny 
niż w pkt C1. lub C2.)</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:schema>
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UZASADNIENIE 

Podjęcie przedmiotowej uchwały podyktowane jest koniecznością dostosowania druku deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składnej przez właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Ornontowice do obowiązujących przepisów prawnych. 
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