
UCHWAŁA NR XVII/125/2019
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 12 grudnia 2019 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji

za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2019r. 
poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010), uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej 
uchwały.

§ 2. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, 
a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stanowiący 
załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Deklarację, o której mowa w § 1 właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć:

1) w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca;

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

§ 4. Deklarację, o której mowa w § 2 właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć:

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

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

§ 5. 1. Deklaracje, o których mowa w § 1 i § 2 właściciel nieruchomości może:

1) złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Makowie Mazowieckim, ul. Stanisława Moniuszki 6, 06-200 
Maków Mazowieckim;

2) przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim, ul. Stanisława Moniuszki 6, 06-200 
Maków Mazowiecki;

3) złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej.

2. Deklaracja przesłana w formie elektronicznej musi być opatrzona kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji 
elektronicznej lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji 
Publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne.

§ 6. I. Format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji, o której mowa 
w § 1, w formacie XML określa załączniki Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji, o której mowa 
w § 2, w formacie XML określa załączniki Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
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§8. Traci moc uchwała Nr XVIII/139/2016 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 6 czerwca 
2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

•ariDariusz
Artur Mjecznikowski

Id: B6648004-A0F9-4670-AF63-005CC16D5E02. Podpisany Strona 2



Załącznik Nr 1 do uchwały NrXVII/125/2019 
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 
z dnia 12 grudnia 2019 r.

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI.
WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM 
KOLOREM

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

(nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy)

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Składający: Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, a także ich współwłaścicieli, 
użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie 
lub użytkowaniu, a także innych osób władających nieruchomościami; jeżeli nieruchomość jest zabudowana 
budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela 
nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd 
nie został wybrany

Miejsce składania: 
Organ właściwy 
do złożenia deklaracji:

Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim, ul. Stanisława Moniuszki 6, 06-200 Maków Mazowiecki

Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ pierwsza deklaracja □ zmiana aktualnej deklaracji od dnia.....................................................................

Uzasadnienie zmiany deklaracji:

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

właściciel/współwłaściciel użytkownik wieczysty zarządca/użytkownik inny podmiot władający nieruchomością

C. RODZAJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ □ □ 

osoba fizyczna osoba prawna jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowości prawnej

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ ORAZ ADRES ZAMIESZKANIA*/ADRES SIEDZIBY**
‘dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi “dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących osobami fizycznymi

Nazwisko i imię* / pełna nazwa**

Telefon kontaktowy

Numer PESEL* Identyfikator REGON** Numer NIP**

Ulica Nr domu Nr lokalu

Kod pocztowy Miejscowość
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E. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA 
(UWAGA! WYPEŁNIĆ JEŻELI ADRES JEST INNY NIŻ ADRES ZAMIESZKANIA)

Ulica Nr domu Nr lokalu

F. INFORMACJA 0 POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA (należy zaznaczyć TAK w przypadku posiadania kompostownika i kompostowania
w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne lub NIE - w przypadku braku kompostownika)

□ □
TAK NIE

G. USTALENIE MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZAGOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

G1. Liczba osób zamieszkujących nieruchomość

G2. Miesięczna stawka opłaty (zł/osobę) zł

G3. Razem (G1 x G2) zł

G4. Miesięczna kwota zwolnienia w przypadku posiadania zł
kompostownika (zł/osobę)

G5. Razem (G1 x G3) zł

G6. Należność miesięczna (G3 - G5) zł

H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

(miejscowość i data) (czytelny podpis)

ADNOTACJE ORGANU

Pouczenie: Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Objaśnienia:
1) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki deklarację o wysokości opłaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego
mieszkańca.

2) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego
po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza
się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Zgodnie z art. 13 ust 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1) administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki, adres: ul. Stanisława Moniuszki 6, 06-200 Maków Mazowiecki;
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty 

elektronicznej: ;urzad@makowmazowiecki.pl
3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, 

co wynika z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę 

powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą 
świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);

5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz w 

Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów 
archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej;

2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
3) w przypadku realizacji zadań ustawowych podanie danych jest obligatoryjne, w pozostałych przypadkach podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją 

niepodania danych będzie odmowa załatwienia sprawy przez administratora;
4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/125/2019 
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 
z dnia 12 grudnia 2019 r.

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI.
WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM 
KOLOREM

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

(nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, 
na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne)

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Składający: Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne, a także ich współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób 
posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, jak również innych osób władających 
nieruchomościami; jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono 
odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością 
wspólną lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany

Miejsce składania: Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim, ul, Stanisława Moniuszki 6, 06-200 Maków Mazowiecki
Organ właściwy 
do złożenia deklaracji: Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

O pierwsza deklaracja O zmiana aktualnej deklaracji od dnia.....................................................................

Uzasadnienie zmiany deklaracji:

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ □ □ □
właściciel/współwłaściciel użytkownik wieczysty zarządca/użytkownik inny podmiot władający nieruchomością

C. RODZAJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ □ □

osoba fizyczna osoba prawna jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowości prawnej

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ ORAZ ADRES ZAMIESZKANIA*/ADRES SIEDZIBY**
‘dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi “dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących osobami fizycznymi

Nazwisko i imię* / pełna nazwa"

Telefon kontaktowy

Numer PESEL* Identyfikator REGON" Numer NIP"

Ulica Nr domu Nr lokalu

Kod pocztowy Miejscowość
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E. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA 
(UWAGA! WYPEŁNIĆ JEŻELI ADRES JEST INNY NIŻ ADRES ZAMIESZKANIA)

Ulica Nr domu Nr lokalu

F. INFORMACJA 0 POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA (należy zaznaczyć TAK w przypadku posiadania kompostownika i kompostowania 
w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne lub NIE - w przypadku braku kompostownika)

□ □

TAK NIE

G. USTALENIE MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZAGOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

G1. Liczba osób zamieszkujących nieruchomość

G2. Miesięczna stawka opłaty (zł/osobę) zł

G3. Razem (G1 x G2) zł

G4. Miesięczna kwota zwolnienia w przypadku posiadania 
kompostownika (zł/osobę)

zł

G5. Razem (G1 x G4) zł

G6. Powierzchnia użytkowa lokalu (m2) (dotyczy części 
niezamieszkałej nieruchomości)

G7. Stawka za m2 powierzchni użytkowej lokalu (dotyczy części 
niezamieszkałej nieruchomości)

zł

G8. Razem (G6 x G7) zł

G9. Należność miesięczna (G3-G5+G8) zł

H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

(miejscowość i data) (czytelny podpis)
ADNOTACJE ORGANU

Pouczenie: Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. 
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Objaśnienia:
1) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania odpadów 
komunalnych.

2) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel 
nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. 
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1) administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki, adres: ul. Stanisława Moniuszki 6, 06-200 Maków Mazowiecki;
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty 

elektronicznej: ;urzad@makowmazowiecki.pl
3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, 

co wynika z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego:
4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę 

powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawna, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą 
świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);

5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz w 

Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów 
archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej;

2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
3) w przypadku realizacji zadań ustawowych podanie danych jest obligatoryjne, w pozostałych przypadkach podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją 

niepodania danych będzie odmowa załatwienia sprawy przez administratora;
4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI1/125/2019 
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 
z dnia 12 grudnia 2019 r.

Układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na 
których zamieszkują mieszkańcy

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

<OpisDokumentu></OpisDokumentu>
<DaneDokumentu></DaneDokumentu>
<TrescDokumentu>

<Podmiot>
<RodzajPodmiotux/RodzajPodmiotu>
<TypPodmiotux/TypPodmiotu>
<NazwiskoNazwaPelnax/NazwiskoNazwaPelna>
<Telefonx/Telefon>
<Peselx/Pesel>
<Regonx/Regon>
<Nipx/Nip>
<AdresZamieszkaniaSiedziby>

<Ulicax/Ulica>
<NumerDomux/NumerDomu>
<NumerLokalux/NumerLokalu>
<KodPocztowyx/KodPocztowy>
<Miejscowoscx/Miejscowosc>

</AdresZamieszkaniaSiedziby>
</Podmiot>
<Deklaracja>

<RodzajDeklaracjix/RodzajDeklaracji>
<RodzajDatax/RodzajData>
<PowodZlozeniaNowejDeklaracji/>
<AdresNieruchomosci>

<Ulicax/Ulica>
<NumerDomux/NumerDomu>
<NumerLokalux/NumerLokalu>

</AdresNieruchomosci>
<Kompostownikx/Kompostownik>
<LiczbaMieszkancowx/LiczbaMieszkancow>
<StawkaOsobax/StawkaOsoba>
<RazemStawkaOsobax/RazemStawkaOsoba>
<KwotaZwolnieniaOsobax/KwotaZwolnieniaOsoba>
<RazemKwotaZwolnieniaOsobax/RazemKwotaZwolnieniaOsoba>
<KwotaMiesiecznax/KwotaMiesieczna>

</Deklaracja>
</TrescDokumentu>

</Dokument>

Id: B6648004-A0F9-4670-AF63-005CCI6D5E02. Podpisany Strona 1



<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www. w3.org/2001/XMLSchema"

xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/ll/09/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/ll/16/" 
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/ll/16/" 
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/ll/16/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">

<xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
schemaLocation="http.7/www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd"/>
<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/ll/09/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/ll/09/adres.xsd"/>
<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/ll/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/ll/16/meta.xsd"/>
<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/ll/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/ll/16/struktura.xsd"/ >
<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/ll/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/ll/16/osoba.xsd"/ >

<xs:element name="Dokument" type="DokumentTyp"/>

<xs:complexType name="DokumentTyp">
<xs:sequence>

<xs:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp"/>
<xs:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp"/>
<xs:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentuTyp"/>
<xs:element ref-"ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

</xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="TrescDokumentuTyp">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="str:TrescDokumentuTyp">

<xs:sequence>
<xs:element name="Podmiot" type="PodmiotTyp"/>
<xs:element name="Deklaracja" type="DeklaracjaTyp"/>

</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="PodmiotTyp">
<xs:sequence>

<xs:element name="RodzajPodmiotu" type="RodzajPodmiotuTyp"/>
<xs:element name="TypPodmiotu" type="TypPodmiotuTyp"/>
<xs:element name="NazwiskoNazwaPelna" type="str:Tekst200Typ"/>
<xs:element name="Telefon" type="TelefonTyp"/>
<xs:element name="Pesel" type="oso:PESELTyp"/>
<xs:element name="Regon" type="RegonTyp"/>
<xs:element name="Nip" type="oso:NIPTyp"/>
<xs:element name="AdresZamieszkaniaSiedziby">

<xs:complexType>
<xs:sequence>
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<xs:element name="Ulica" type="adr:NazwaUlicyTyp"/>
<xs:element name="NumerDomu" type="adr:BudynekTyp"/>
<xs:element name="NumerLokalu" type="adr:LokalTyp"/>
<xs:element name="KodPocztowy" type="adr:KodPocztowyTyp"/>
<xs:element name="Miejscowosc" type="adr:MiejscowoscTyp"/>

</xs:sequence>
</xs:complexType>

</xs:element>
</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:simpleType name="RodzajPodmiotuTyp">
<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="l"/>
<xs:enumeration value="2"/>
<xs:enumeration value="3"/>
<xs:enumeration value="4"/>

</xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="TypPodmiotuTyp">
<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="l"/>
<xs:enumeration value="2"/>
<xs:enumeration value="3"/>

</xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="RegonTyp">
<xs:restriction base="xs:string">

<xs:pattern value="[0-9]{9}"/>
</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="TelefonTyp">
<xs:restriction base="xs:string">

<xs:maxLength value="20"/>
</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:complexType name="DeklaracjaTyp">
<xs:sequence>

<xs:element name="RodzajDeklaracji" type="RodzajDeklaracjiTyp"/>
<xs:element name="RodzajData" type="xs:date"/>
<xs:element name="PowodZlozeniaNowejDeklaracji" type="str:Tekst2000Typ"/>
<xs:element name="AdresNieruchomosci">

<xs:complexType>
<xs:sequence>

<xs:element name="Ulica" type="adr:NazwaUlicyTyp"/>
<xs:element name="NumerDomu" type="adr:BudynekTyp"/>
<xs:element name="NumerLokalu" type="adr:LokalTyp"/>

</xs:sequence>
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</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Kompostownik" type="WyborTyp"/>
<xs:element name="LiczbaMieszkancow" type="xs:positivelnteger"/>
<xs:element name="StawkaOsoba" type="xs:decimal"/>
<xs:element name="RazemStawkaOsoba" type="xs:decimal"/>
<xs:element name="l<wotaZwolnieniaOsoba" type="xs:decimal"/>
<xs:element name="RazemKwotaZwolnieniaOsoba" type="xs:decimal"/>
<xs:element name="KwotaMiesieczna" type="xs:decimal"/>

</xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:simpleType name="RodzajDeklaracjiTyp">
<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enurrieration value="l"/>
<xs:enumeration value="2"/>

</xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="WyborTyp">
<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="l"/>
<xs:enumeration value="2"/>

</xs:restriction>
</xs:simpleType>

</xs:schema>

Id: B6648004-A0F9-4670-AF63-005CC16D5E02. Podpisany Strona 4



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVI1/125/2019 
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 
z dnia 12 grudnia 2019 r.

Układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, które 
w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części 
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

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

<OpisDokumentux/OpisDokumentu>
<DaneDokumentu></DaneDokumentu>
<TrescDokumentu>

<Podmiot>
<RodzajPodmiotux/RodzajPodmiotu>
<TypPodmiotux/TypPodmiotu>
<NazwiskoNazwaPelnax/NazwiskoNazwaPelna>
<Telefonx/Telefon>
<Peselx/Pesel>
<Regonx/Regon>
<Nipx/Nip>
<AdresZamieszkaniaSiedziby>

<Ulicax/Ulica>
<NumerDomux/NumerDomu>
<NumerLokalux/NumerLokalu>
<KodPocztowyx/KodPocztowy>
<Miejscowoscx/Miejscowosc>

</AdresZamieszkaniaSiedziby>
</Podmiot>
<Deklaracja>

<RodzajDeklaracjix/RodzajDeklaracji>
<RodzajDatax/RodzajData>
<PowodZlozeniaNowejDeklaracji/>
<AdresNieruchomosci>

<Ulicax/Ulica>
<NumerDomux/NumerDomu>
<NumerLokalux/NumerLokalu>

</AdresNieruchomosci>
<Kompostownikx/Kompostownik>
<LiczbaMieszkancowx/LiczbaMieszkancow>
<StawkaOsobax/StawkaOsoba>
<RazemStawkaOsobax/RazemStawkaOsoba>
<KwotaZwolnieniaOsobax/KwotaZwolnieniaOsoba>
<RazemKwotaZwolnieniaOsobax/RazemKwotaZwolnieniaOsoba>
<PowierzchniaLokalux/PowierzchniaLokalu>
<StawkaM2x/StawkaM2>
<RazemStawkaM2x/RazemStawkaM2>
<KwotaMiesiecznax/KwotaMiesieczna>
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</Deklaracja>
</TrescDokumentu>

</Dokument>

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www. w3.org/2001/XMLSchema"

xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/ll/09/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/ll/16/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/ll/16/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/ll/16/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">

<xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd"/>
<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/ll/09/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/ll/09/adres.xsd"/>
<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/ll/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/ll/16/meta.xsd"/>
<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/ll/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/ll/16/struktura.xsd"/ >
<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/ll/16/" 
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/ll/16/osoba.xsd"/ >

<xs:element name="Dokument" type="DokumentTyp"/>

<xs:complexType name="DokumentTyp">
<xs:sequence>

<xs:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp"/>
<xs:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp"/>
<xs:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentuTyp"/>
<xs:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

</xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="TrescDokumentuTyp">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="str:TrescDokumentuTyp">

<xs:sequence>
<xs:element name="Podmiot" type="PodmiotTyp"/>
<xs:element name="Deklaracja" type="DeklaracjaTyp"/>

</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="PodmiotTyp">
<xs:sequence>

<xs:element name="RodzajPodmiotu" type="RodzajPodmiotuTyp"/>
<xs:element name="TypPodmiotu" type="TypPodmiotuTyp"/>
<xs:element name="NazwiskoNazwaPelna" type="str:Tekst200Typ"/>
<xs:element name="Telefon" type="TelefonTyp"/>
<xs:element name="Pesel" type="oso:PESELTyp"/>
<xs:element name="Regon" type="RegonTyp"/>
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<xs:element name="Nip" type="oso:NIPTyp"/>
<xs:element name="AdresZamieszkaniaSiedziby">

<xs:complexType>
<xs:sequence>

<xs:element name="Ulica" type="adr:NazwaUlicyTyp"/>
<xs:element name="NumerDomu" type="adr:BudynekTyp"/>
<xs:element name="NumerLokalu" type="adr:LokalTyp"/>
<xs:element name="KodPocztowy" type="adr:KodPocztowyTyp"/>
<xs:element name="Miejscowosc" type="adr:MiejscowoscTyp"/>

</xs:sequence>
</xs:complexType>

</xs:element>
</xs:sequence>

</xs:complexType> 

<xs:simpleType name="RodzajPodmiotuTyp">
<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="l"/>
<xs:enumeration value="2"/>
<xs:enumeration value="3"/>
<xs:enumeration value="4"/>

</xs:restriction>
</xs:simpleType> 

<xs:simpleType name="TypPodmiotuTyp">
<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="l"/>
<xs:enumeration value="2"/>
<xs:enumeration value="3"/>

</xs:restriction>
</xs:simpleType> 

<xs:simpleType name="RegonTyp">
<xs:restriction base="xs:string">

<xs:pattern value="[0-9]{9}"/>
</xs:restriction>

</xs:simpleType> 

<xs:simpleType name="TelefonTyp">
<xs:restriction base="xs:string">

<xs:maxLength value="20"/>
</xs:restriction>

</xs:simpleType> 

<xs:complexType name="DeklaracjaTyp">
<xs:sequence>

<xs:element name="RodzajDeklaracji" type="RodzajDeklaracjiTyp"/>
<xs:element name="RodzajData" type="xs:date"/>
<xs:element name="PowodZlozeniaNowejDeklaracji" type="str:Tekst2000Typ"/>
<xs:element name="AdresNieruchomosci">

<xs:complexType>
<xs:sequence>
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<xs:element name="Ulica" type="adr:NazwaUlicyTyp"/>
<xs:element name="NumerDomu" type="adr:BudynekTyp"/>
<xs:element name="NumerLokalu" type="adr:LokalTyp"/>

</xs:sequence>
</xs:complexType>

</xs:element>
<xs:element name="Kompostownik" type="WyborTyp"/>
<xs:element name="LiczbaMieszkancow" type="xs:positivelnteger"/>
<xs:element name="StawkaOsoba" type="xs:decimal"/>
<xs:element name="RazemStawkaOsoba" type="xs:decimal"/>
<xs:element name="KwotaZwolnieniaOsoba" type="xs:decimal"/>
<xs:element name="RazemKwotaZwolnieniaOsoba" type="xs:decimal"/>
<xs:element name="PowierzchniaLokalu" type="xs:positivelnteger"/>
<xs:element name="StawkaM2" type="xs:decimal"/>
<xs:element name="RazemStawkaM2" type="xs:decimal"/
<xs:element name="KwotaMiesieczna" type="xs:decimal"/>

</xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:simpleType name="RodzajDeklaracjiTyp">
<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="l"/>
<xs:enumeration value="2"/>

</xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="WyborTyp">
<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="l"/>
<xs:enumeration value="2"/>

</xs:restriction>
</xs:simpleType>

</xs:schema>
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UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XVII/125/2019

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 12 grudnia 2019 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu 

składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Zgodnie z art. 6n. ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach, Rada Gminy, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ułatwienia składania deklaracji, określa, w drodze 

uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego:

1) wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właścicieli nieruchomości;

2) warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Określenie nowych wzorów deklaracji o wysokości opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi ma 

na celu dostosowanie ich do znowelizowanych przepisów rzeczonej ustawy. Wprowadzenie nowych 

wzorów deklaracji wynika również z objęcia przez Miasto systemem gospodarki odpadami nieruchomości, 

które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Główne zmiany to:

- wprowadzenie punktu dotyczącego posiadania kompostownika,

- brak możliwości zadeklarowania nieselektywnej zbiórki odpadów,

- umożliwienie składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Wobec powyższego, podjęcie niniejszej uchwały przez Radę Miejską w Makowie Mazowieckim jest 

konieczne i w pełni uzasadnione.

PRZEWODNI' ĄCYBADt
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