
Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia Nr …./2020 

Burmistrza Miasta i Gminy Pilica 

z dnia …. kwietnia 2020 r. 

UCHWAŁA NR …………..2020 
RADY MISTA I GMINY W PILICY          

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały 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 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 6n i art. 6m ust. 1a, 1aa, 1ab i 
1b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 2010 z późn. zm.) 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z 
późn. zm.)  

RADA MIASTA I GMINY W PILICY 

uchwala, co następuje: 

§ 1.  W uchwale 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: 

1) po § 1 dodaje się § 11 w brzmieniu: ” § 11. Określa się format elektroniczny wzoru deklaracji, 
o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały składanej za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej w formacie XML oraz  układ informacji i powiązań między nimi  w brzmieniu 
określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.” 

2) § 3 otrzymuje brzmienie:  

„ § 3. 

1. Deklaracja, o której mowa w § 11 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.gov.pl. 

2. Deklaracja przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania 
oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 162 z późn. zm.), albo podpisem 
potwierdzonym profilem zaufanym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 
346 z późn. zm.).",  

http://www.peup.pl/
http://www.epuap.gov.pl/


3) załącznik do uchwały  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, oznacza się jako załącznik Nr 1 
oraz dodaje się do niego klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych 
osobowych, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,  

4) dodaje się załącznik Nr 2 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.  

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

§ 3. Uchwałę ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w 
Pilicy oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej.  

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr…………. 

Rady Miasta i Gminy w Pilicy  

    z dnia …………….. 2020 r.  

 

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. 



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr…………. 

Rady Miasta i Gminy w Pilicy  

    z dnia …………….. 2020 r.  

 

FORMAT ELEKTRONICZNY WZORU DEKLARACJI, SKŁADANEJ ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI 

ELEKTRONICZNEJ W FORMACIE XML ORAZ UKŁAD INFORMACJI I POWIĄZAŃ MIĘDZY NIMI 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> 
<xsd:schema xmlns="http://rwd.peup.pl/wzor/2020/04/17/812/" 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/2020/04/17/812/"> 
<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 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 name="Skladajacy" type="xsd:string"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Składający</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element fixed="Urząd Miasta i Gminy w Pilicy, 42-436 Pilica, ul. Żarnowiecka 46a, lub pocztą na wskazany powyżej adres" 
name="MiejsceSkladaniaDeklaracji" type="xsd:string"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Miejsce składania deklaracji 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 



<xsd:element fixed="Burmistrz Miasta i Gminy Pilica, Urząd Miasta i Gminy w Pilicy, 42-436 Pilica, ul. Żarnowiecka 46a" 
name="OrganWlasciwy" type="xsd:string"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>Nazwa i adres siedziby organu właściwego do przyjęcia deklaracji </xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
 
<xsd:element name="TelefonKontaktowy" type="xsd:string"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>Tel. kontaktowy</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Miejscowosc" type="adr:MiejscowoscTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Miejscowość 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Data" type="emptydate"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Data 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="ObowiazekZlozenia"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>A. 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> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element fixed="true" name="Zmiana" type="xsd:boolean"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
zmiana danych zawartych w pierwszej 
deklaracji 
</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:element name="SkladajacyDeklaracje"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>B. 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> 
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: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> 
D. Adres 
zamieszkania 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Telefon"> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 



</xsd:complexType> 
</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>E. ADRES 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"> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="ObliczenieWysokosciOplaty"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>F. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="LiczbaMieszkancow"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>Liczba mieszkańców zamieszkujących nieruchomość 
 



</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Osoba" type="xsd:nonNegativeInteger"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>(osoba/y/b)</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="StawkaOplaty"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Wysokość miesięcznej stawki na 1 mieszkańca</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="ZlotyMieszkanca" type="xsd:decimal"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>(zł/mieszkańca)</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="WysokoscWzlotych"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Wysokość miesięcznej opłaty</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Zlotych" type="xsd:decimal"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>[zł]</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="AdnotacjeUrzedowe"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>ADNOTACJE URZĘDOWE</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Tekst1" type="str:Tekst200Typ"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
  
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="Tekst2" type="str:Tekst200Typ"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> </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> 
D. Adres siedziby 
</xsd:documentation> 
</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> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 2019 r., poz. 2010) 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 2016r. 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 Pilica wprowadza zmiany do wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości. 
Zasadniczym determinantem wprowadzenia zmian do wzoru deklaracji jest fakt, że ustawodawca 
postanowił narzucić gminom sposób realizowania obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 
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). Proponowana zmiana druku deklaracji zawiera również dodatkowo klauzulę informacyjną 
dotyczącą ochrony danych osobowych. 

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

 


