
UCHWAŁA NR XXVI/154/2020 
RADY MIASTA I GMINY W PILICY 

z dnia 23 października 2020 r. 

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze Miasta i Gminy Pilica 

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 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 6n ust. 1 i ust. 2, w związku z art. 6m 
ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2020 r., 
poz. 1439) oraz po przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Pilica, zgodnie 
z uchwałą Nr V/29/2019 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 31 stycznia 2019 r., oraz konsultacji 
społecznych, zgodnie z uchwałą Nr XLVIII/289/2010 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 28 października 
2010 r., z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) 

Rada Miasta i Gminy w Pilicy 
uchwala, co następuje: 

§ 1.  

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

§ 2.  

1. Dla deklaracji składanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze Miasta 
i Gminy Pilica za pomocą środków komunikacji elektronicznej określa się ich format elektroniczny oraz układ 
informacji i powiązań między nimi w formacie danych XML, określony w załączniku nr 2 do niniejszej 
uchwały. 

2. Deklaracja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być złożona w formie elektronicznej 
za pośrednictwem Platformy e-Usług Publicznych (PeUP) dostępnej pod adresem www.peup.pl   lub za 
pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Publicznych ePUAP dostępnej pod adresem www.epuap.pl. 

3. Deklaracja składana w formie elektronicznej musi być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t. j. 
Dz. U. z 2020 r., poz. 1173) lub potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z art. 20a ustawy z dnia 
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. 
z 2020 r., poz. 346 z późn. zm.). 

4. Składanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej deklaracji odbywa się w sposób 
zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych w nich zawartych oraz w sposób 
zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1781) oraz Rozporządzeniem 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 uchyleniu dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

§ 3.  

Uchyla się uchwałę nr VII/43/2015 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie 
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości. 

§ 4.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilica. 
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§ 5.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 2021 r. 

  

   

Przewodnicząca Rady Miasta 
i Gminy Pilica 

 
 

Barbara Przybylik 
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POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, 

DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI 

ZAMIESZKAŁYCH POŁOŻONYCH NA OBSZARZE MIASTA I GMINY PILICA
1 

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

Składający: 

 
 

Termin składania: 

 

 

Właściciel nieruchomości, współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające 

nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością 

- w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej 

nieruchomości odpadów komunalnych, 

- do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia 

wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności zmiany ilości zamieszkałych osób 

na terenie nieruchomości. 

A. MIEJSCE I OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację: 

Burmistrz Miasta i Gminy Pilica 

Urząd Miasta i Gminy w Pilicy  

ul. Żarnowiecka 46a, 42-436 Pilica 
 

Obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

     pierwsza deklaracja                                nowa deklaracja                                 korekta deklaracji   

 

B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Podmiot składający deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

     właściciel nieruchomości                     użytkownik wieczysty                                 zarządca nieruchomości 

     współwłaściciel nieruchomości           inny podmiot władający 

                                                                             nieruchomością 
 

 

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

    osoba fizyczna                                      osoba prawna                      jednostka organizacyjna nieposiadająca  

                                                                                                                            osobowości prawnej 
 

 

 
 

Imię i nazwisko (dotyczy osób fizycznych) / Pełna nazwa (dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających 

osobowości prawnej) 

 

 

 

 

PESEL (dotyczy osób fizycznych) / NIP (dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej) 

 

           

 
 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/154/2020

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 23 października 2020 r.
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ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY 

Kraj Województwo Powiat 

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość Kod pocztowy Nr telefonu* 

 

D. DANE NIERUCHOMOŚCI - na której powstają odpady komunalne
2 

Gmina Ulica Nr domu/Nr działki 

Miejscowość Kod pocztowy Nr telefonu* 

 

E. INFORMACJA O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA (zaznaczyć właściwy kwadrat)
3
 

Oświadczam, iż posiadam kompostownik przydomowy i bioodpady stanowiące odpady komunalne będą 
kompostowane w przydomowym kompostowniku

3
 (zaznaczyć właściwy kwadrat X) 

TAK (wypełnić część F.1.)                                          NIE (wypełnić część F.2.) 

F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
4 

F. 1. 

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części D 

 

Wysokość miesięcznej opłaty po uwzględnieniu zwolnienia: 

…………………………………..……. x ………………………………………..……... = …………………………… zł / m-c 
          (liczba osób objętych zwolnieniem)               (stawka opłaty po uwzględnieniu zwolnienia                     (kwota opłaty) zł / m-c 

             zgodnie z Uchwałą Rady Miasta i Gminy)                               

F. 2. 

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części D  

Wysokość miesięcznej opłaty bez zwolnienia: 

…………………………………..……. x ………………………………………..……... = …………………………… zł / m-c 
     (liczba osób objętych stawką podstawową)         (stawka podstawowa opłaty zgodnie z Uchwałą               (kwota opłaty) zł / m-c 

                                                                             Rady Miasta i Gminy)                               

G. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 

Miejscowość, data (dzień – miesiąc – rok) 

…………………………………………… 

Czytelny podpis (pieczęć) składającego/osoby reprezentującej składającego 

………………………………………………………….. 

* podanie numeru telefonu jest nieobowiązkowe, służy w celu kontaktu z osobą składającą deklarację 

H. ADNOTACJE ORGANU 

Uwagi organu 

Data (dzień – miesiąc – rok) Podpis 
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OBJAŚNIENIA 

1. W zabudowie wielorodzinnej deklarację składa zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością. 

2. Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację. 

3. Informacja o kompostowaniu bioodpadów stanowiących odpady komunalne dotyczy tylko i wyłącznie nieruchomości w zabudowie 

jednorodzinnej. W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację, o której mowa w art. 6m ust. 1b pkt 7 ustawy 

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1439): 

1) nie posiada kompostownika przydomowego, lub 

2) nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub 

3) uniemożliwia burmistrzowi lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności 
informacji, o której mowa w art. 6m ust. 1b pkt 7, ze stanem faktycznym  

– burmistrz stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia. Utrata ta nastąpi od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono 

wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek, o których mowa w pkt 3 ppkt 1-3. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, może nastąpić nie 
wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna i wymaga złożenia 

nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

4. Miesięczną opłatę należy wpłacać bez wezwania, z góry, w terminie do dnia 15-go każdego miesiąca. 

POUCZENIE 

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. 

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1427). 

Niniejszą deklarację właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Pilica 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, w szczególności zmiany ilości zamieszkałych osób na terenie nieruchomości. 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Pilica z siedzibą przy ulicy Żarnowieckiej 46A, 42-436 

Pilica. Kontakt e-mail: urzad@pilica.pl lub tel. (32) 67 35 104.  

2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iodo@pilica.pl 

lub tel. (32) 67 35 104.  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań własnych i zleconych na podstawie ustaw, jak również w celu 

wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Miasta i Gminy w Pilicy. 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do przetwarzania 

danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych. 

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

6. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do zrealizowania celu, o którym mowa w pkt 3, a następnie archiwizowane 

przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przez czas określony Rozporządzeniem Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w 

sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (10 lat). 

7. Posiada Pani/Pan prawo do: 

- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczania przetwarzania danych 

osobowych, 

- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 

- przenoszenia danych, 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), 

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, a konsekwencją 

niepodania danych osobowych będzie pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia. 

9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany, nie będą podlegały profilowaniu. 
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Układ informacji i powiązań między nimi 

w 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze Miasta i Gminy Pilica 
 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> 
<xsd:schema xmlns="http://rwd.peup.pl/wzor/2020/07/14/818/" 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/2020/07/14/818/"> 
<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 obszarze Miasta i Gminy Pilica</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:element name="Dokument" type="DokumentTyp"/> 
<xsd:complexType name="DokumentTyp"> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp"/> 
<xsd:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp"/> 
<xsd:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentuTyp"/> 
<xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="ds:Signature"/> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
<xsd:complexType mixed="false" name="TrescDokumentuTyp"> 
<xsd:complexContent mixed="false"> 
<xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp"> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="PodstawaPrawna" type="xsd:string"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Podstawa prawna 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element fixed="Właściciel nieruchomości, współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostki organizacyjne        i osoby 
posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością" name="Skladajacy" 
type="xsd:string"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Składający 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="TerminSkladania"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Termin składania 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/154/2020

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 23 października 2020 r.
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<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element fixed="w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej 
nieruchomości odpadów komunalnych," name="T1" type="xsd:string"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
- 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element fixed="do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia 
wysokości należnej          opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności zmiany ilości zamieszkałych osób na 
terenie nieruchomości." name="T2" type="xsd:string"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
- 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
 
<xsd:element name="MiejsceObowiazekZlozenia"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
A. MIEJSCE I OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA 
DEKLARACJI 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="OrganWlasciwy"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Nazwa i adres siedziby 
organu, do którego należy 
złożyć deklarację 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element fixed="Burmistrz Miasta i Gminy Pilica" name="NazwaOrganu" type="xsd:string"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> </xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element fixed="Urząd Miasta i Gminy w Pilicy, ul. Żarnowiecka 46a, 42-436 Pilica             " name="AdresOrganu" type="xsd:string"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> </xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="ObowiazekZlozenia"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Obowiązek złożenia 
deklaracji 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:choice> 
<xsd:element fixed="true" name="Pierwsza" type="xsd:boolean"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
pierwsza 
deklaracja 
</xsd:documentation> 
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</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element fixed="true" name="Nowa" type="xsd:boolean"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
nowa 
deklaracja 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element fixed="true" name="Korekta" type="xsd:boolean"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
korekta 
deklaracji 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:choice> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="PodmiotZobowiazany"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA 
DEKLARACJI 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="PodmiotSkladajacyDeklaracje"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Podmiot składający 
deklarację 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:choice> 
<xsd:element fixed="true" name="Wlasciciel" type="xsd:boolean"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
właściciel 
nieruchomości 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element fixed="true" name="Uzytkownik" type="xsd:boolean"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
użytkownik 
wieczysty 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="Zarzadca" type="xsd:boolean"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
zarządca 
nieruchomości 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element fixed="true" name="Wspolwlasciciel" type="xsd:boolean"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
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współwłaściciel 
nieruchomości 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="Inny" type="xsd:boolean"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
inny podmiot 
władający 
nieruchomością 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:choice> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="DaneSkladajacego"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:choice> 
<xsd:element name="OsobaFizyczna"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Rodzaj składającego 
deklarację - Osoba 
fizyczna 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="OsobaFizycznaDane"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
  
</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> 
<xsd:documentation> 
PESEL 
</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" ref="adr:Telefon"> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
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</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="OsobaPrawna"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Rodzaj składającego 
deklarację - Osoba 
prawna 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="OsobaPrawnaDane" type="OsobaPrawnaType"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
  
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="JednostkaOrganizacyjna"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Rodzaj składającego 
deklarację - Jednostka 
organizacyjna 
nieposiadająca 
osobowości prawnej 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="OsobaPrawnaDane" type="OsobaPrawnaType"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
  
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
</xsd:choice> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="AdresNieruchomosci"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
D. DANE NIERUCHOMOŚCI - na której 
powstają odpady komunalne 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element ref="adr:Adres"/> 
<xsd:choice> 
<xsd:element ref="adr:Budynek"/> 
<xsd:element name="NrDzialki" type="str:Tekst65Typ"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Nr działki 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:choice> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Telefon"> 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 1D920EED-611F-4943-A8EC-F23F98CD1FFA. podpisany Strona 5



</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="Kompostownik"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
E. INFORMACJA O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Oswiadczam"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Oświadczam, iż posiadam 
kompostownik przydomowy i 
bioodpady stanowiące odpady 
komunalne będą kompostowane 
w przydomowym kompostowniku 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:choice> 
<xsd:element name="Tak"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
TAK 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="F1"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
F. 
1 
 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="LiczbaOsobZND" type="xsd:nonNegativeInteger"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Liczba 
osób 
zamieszkujących 
nieruchomość 
wskazaną 
w 
części 
D 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="WysokoscMOK"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Wysokość 
miesięcznej 
opłaty 
po 
uwzględnieniu 
zwolnienia: 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="LiczbaOsobOZ" type="xsd:nonNegativeInteger"> 
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<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
(liczba 
osób 
objętych 
zwolnieniem) 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="StawkaOplaty" type="xsd:string"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
X  
(stawka 
opłaty 
po 
uwzględnieniu 
zwolnienia 
zgodnie 
z 
Uchwałą 
Rady 
Miasta 
i 
Gminy) 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="KwotaOplatyF1" type="xsd:decimal"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
= 
(kwota 
opłaty) 
zł 
/ 
m-c 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="Nie"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
NIE 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="F2"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
F. 
2 
 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="LiczbaOsobZND" type="xsd:nonNegativeInteger"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Liczba 
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osób 
zamieszkujących 
nieruchomość 
wskazaną 
w 
części 
D 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="WysokoscMOBZ"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Wysokość 
miesięcznej 
opłaty 
bez 
zwolnienia: 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="LiczbaOsobOSP" type="xsd:nonNegativeInteger"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
(liczba 
osób 
objętych 
stawką 
podstawową) 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="StawkaOplaty" type="xsd:string"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
x 
(stawka 
podstawowa 
opłaty 
zgodnie 
z 
Uchwałą 
Rady 
Miasta 
i 
Gminy) 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="KwotaOplatyF2" type="xsd:decimal"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
= 
(kwota 
opłaty) 
zł 
/ 
m-c 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
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</xsd:choice> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="DaneOsobySkladajacej"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>G. DANE OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element ref="adr:Miejscowosc"/> 
<xsd:element name="Data" type="emptydate"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Data 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element ref="os:Imie"/> 
<xsd:element ref="os:Nazwisko"/> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="AdnotacjeUrzedowe"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
H. ADNOTACJE URZĘDOWE 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Uwagi" type="str:Tekst200Typ"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>Uwagi organu</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="Tekst2" type="str:Tekst200Typ"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>Data 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="Tekst3" type="str:Tekst200Typ"> 
<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>Pełna nazwa </xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="os:NIP"/> 
<xsd:element name="AdresSiedziby" type="adr:AdresTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>ADRES SIEDZIBY 
</xsd:documentation> 
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</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Telefon"> 
</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

Zgodnie z przepisem art. 6n ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1439) Rada Gminy, uwzględniając konieczność
zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ułatwienia składania deklaracji, określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego:

1)wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości, z uwzględnieniem art. 6m ust. 1a i 1b, obejmujący objaśnienia dotyczące
sposobu jej wypełnienia, informacje wskazane w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu
wykonawczego; uchwała zawiera także informację o terminach i miejscu składania deklaracji;

2)warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności:

a)ich format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między nimi zgodnie z przepisami
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,

b)sposób ich przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

c)rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone.

Wypełniając dyspozycję ustawową Rada Miasta i Gminy w Pilicy wprowadza zmianę wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
zamieszkałych położonych na obszarze Miasta i Gminy Pilica. Zasadniczym determinantem wprowadzenia
zmian do wzoru deklaracji jest nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która
między innymi wprowadza obowiązek zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi,
położonymi na terenie Miasta i Gminy Pilica, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne
w kompostowniku przydomowym. Nowelizacja wprowadziła również nowe terminy składania deklaracji.

Mając na uwadze powyższe podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu jest uzasadnione.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 1D920EED-611F-4943-A8EC-F23F98CD1FFA. podpisany Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 2 Ustęp 1
	Paragraf 2 Ustęp 2
	Paragraf 2 Ustęp 3
	Paragraf 2 Ustęp 4

	Paragraf 3
	Paragraf 4
	Paragraf 5

	Załącznik 1
	Załącznik 2
	Załącznik

