DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Katowice, dnia 25 września 2020 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Krzysztof Nowak

Poz. 6820

Data: 2020-09-25 13:03:01

UCHWAŁA NR XXV/173/2020
RADY GMINY ISTEBNA
z dnia 24 września 2020 r.
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właściciela nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz warunków i trybu składania
deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. z 2020 r. poz. 1439) Rada Gminy Istebna uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej
przez właściciela nieruchomości położonych na terenie Gminy Istebna, na której znajduje się domek
letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe stanowiący
załącznik Nr 1 do uchwały.
§ 2. 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.
§ 3. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć deklarację w Urzędzie Gminy w Istebnej,
43-470 Istebna 1000, pisemnie lub w formie elektronicznej:
§ 4. Warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
1. Elektroniczny formularz dostępny jest w pliku pdf na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy
Istebna pod adresem www.istebna.bip.info.pl, na stronie internetowej Gminy Istebna www.istebna.eu
2. Deklarację można złożyć za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem
elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.)
oraz opatrzeć podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu wyżej wymienionej ustawy
lub opatrzeć bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji
elektronicznej (Dz. U.z 2019 r. poz. 162 ze zm.)
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Istebna.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Stanisław Legierski
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/173/2020
Rady Gminy Istebna
z dnia 24 września 2020 r.
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy i innej nieruchomości wykorzystywanej na
cele- rekreacyjno-wypoczynkowe.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2019 poz.2010).
Składający: Właściciel nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy i innej nieruchomości wykorzystywanej na cele-rekreacyjnowypoczynkowe
Termin składania: 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 lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości
Miejsce składania: Urząd Gminy Istebna, 43-470 Istebna 1000

A.OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat)
□ Pierwsza deklaracja
□ Nowa deklaracja składana ze względu na zmianę danych
□ Korekta deklaracji

B.SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
□ Właściciel
□ Użytkownik wieczysty
□ Najemca, dzierżawca

□ Współwłaściciel
□ Zarządca nieruchomości wspólnej
□ Inny podmiot (podać rodzaj)……………………………

C.DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Składający : ( zaznaczyć właściwy kwadrat)
□ Osoba fizyczna

□ Osoba prawna

□ Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Imię i nazwisko (dot. osób fizycznych) / Pełna nazwa (dot. osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej)
PESEL (dotyczy osób fizycznych)

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

D.ADRES NIERUCHOMOŚCI W GMINIE ISTEBNA, NA KTÓREJ ZNAJUDUJE SIĘ DOMEK
LETNISKOWY LUB INNEJ NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNOWYPOCZYNKOWE
Miejscowość

Nr domu

nr działki (w przypadku braku nr porządkowego
nieruchomości lub gdy pod tym samym adresem jest
więcej niż jedna nieruchomość)

D.1 ADRES ZAMIESZKANIA WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Miejscowość

Nr domu

Ulica

Kod pocztowy

Poczta

Nr działki

Nr telefonu (pole nieobowiązkowe)

Adres e-mail (pole nieobowiązkowe)

Nr lokalu

D.2 ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnić jeżeli jest inny niż adres zamieszkania właściciela)
Gmina

Miejscowość

Nr domu

Ulica

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

E.WYSOKOŚC OPŁATY ZA GOSPDOAROWANIE ODPADAMI KOMUNANYMI DLA NIERUCHOMOŚCI
WSKAZANEJ W CZĘŚCI D
Ryczałtowa
roczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi dla nieruchomości, na których znajduje się domek
letniskowy i innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjnowypoczynkowe. Stawka opłaty w złotych określona w uchwale Rady
Gminy Istebna

F.OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ
DEKLARACJĘ
Oświadczam, że podane w niniejszej deklaracji dane są zgodne ze stanem
faktycznym, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.

…………………………………………….. …………
Podpis

zł/rok
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G.ADNOTACJE URZĘDU

Pouczenie:
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2019 r.
poz.1438 ).
Zgodnie z art.6m ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019
poz.2010) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Istebna deklarację o wysokości
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej
nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej
nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć 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.6o
cytowanej ustawy w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt określa, w drodze
decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE:
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
art. 6 ust. 1 lit. e) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej
powierzonej administratorowi.
TOŻSAMOŚĆ
Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Istebna realizujący swoje zadania za pomocą Urzędu Gminy w Istebnej,
ADMINISTRATORA
który jest aparatem pomocniczym w realizacji zadań Wójta, Gminy oraz Rady Gminy jako organów administracji publicznej.
DANE KONTAKTOWE
Z administratorem można się skontaktować pisemnie na adres: 43-470 Istebna 1000, telefonicznie pod numerem: +48 33 855
ADMINISTRATORA
65 00, drogą elektroniczną email: urzad@istebna.eu.
DANE KONTAKTOWE
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować drogą elektroniczną email
INSPEKTORA OCHRONY
iod@istebna.eu, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we
DANYCH
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
PODSTAWA PRAWNA
USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
CELE PRZETWARZANIA
Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
/uzależnione od kontekstu
-zapewnienia czystość i porządku na terenie gminy;
postępowania/
-tworzenie warunków niezbędnych do utrzymania czystości i porządku na terenie gminy;

-nadzorowania gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym realizacji zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości;

-prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych;
-prowadzenia ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków;
-prowadzenia ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
-prowadzenia postępowań administracyjnych związanych z obowiązkiem realizacji wymogów ustawowych przez administratora;
-prowadzenia rozliczeń opłat za odbiór odpadów komunalnych;
-prowadzenia postępowań windykacyjno-egzekucyjnych.
ODBIORCY DANYCH

Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom:

-organom Władzy Państwowej i Samorządowej w zakresie wymaganym przepisami prawa wynikającym z zadań ustawowych,
statutowych, powierzonych Administratorowi;

-organom
PRZEKAZANIE DANYCH
OSOBOWYCH DO PAŃSTWA
TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI
MIĘDZYNARODOWEJ
OKRES PRZECHOWYWANIA
DANYCH
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

PRAWO WNIESIENIA SKARGI
DO ORGANU NADZORCZEGO

władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy
publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa np. policja, sąd, prokuratura, urząd skarbowy, komornik
sądowy;
Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe będą przechowywane (przetwarzane) przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej w klauzuli celów
przetwarzania lub przez okres wynikający z przepisów prawa - w tym w szczególności z obowiązku archiwizacyjnego
Posiada Pani/Pan prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, ich usunięcia lub przeniesienia, o ile pozwalają na
to przepisy prawa.
Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które Państwa dotyczą, otrzymywania ich kopii, ich
sprostowania lub ograniczenia przetwarzania o ile pozwalają na to przepisy prawa.
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, mającym siedzibę pod adresem ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
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ŹRÓDŁO POCHODZENIA
DANYCH OSOBOWYCH
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DANYCH
ZAUTOMATYZOWANE
PODEJMOWANIE DECYZJI,
PROFILOWANIE
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Dane osobowe są pozyskiwane bezpośrednio od zainteresowanych, stron postępowania lub z rejestrów publicznych udostępnionych
Administratorowi danych przez organy władzy publicznej.

Obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów prawa wyszczególnionych powyżej.
W trakcie przetwarzania danych osobowych Administrator danych nie będzie podejmował decyzji w sposób
zautomatyzowany. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/173/2020
Rady Gminy Istebna
z dnia 24 września 2020 r.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns="http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/9q9jxl5w41/DOK2_v1/"
targetNamespace="http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/9q9jxl5w41/DOK2_v1/"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
<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/2009/11/09/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd" />
<xs: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" />
<xs: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" />
<xs: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" />
<xs: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" />
<xs:element name="Dokument" type="Dokument_Typ" />
<xs:complexType name="Dokument_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp" />
<xs:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp" />
<xs:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentu_Typ" />
<xs:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TrescDokumentu_Typ">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
<xs:sequence>
<xs:element name="DaneFormularza" type="DaneFormularza_Typ"
minOccurs="0" />
<xs:element name="Deklaracje">
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<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Deklaracja"
type="Deklaracja_Typ" maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element ref="str:Zalaczniki" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Deklaracja_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Naglowek" type="Naglowek_Typ" />
<xs:element name="Podatnik" type="Podatnik_Typ" />
<xs:element name="Nieruchomosci" type="Nieruchomosci_Typ"
maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DaneFormularza_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="KodFormularza" type="t_String" />
<xs:element name="WariantFormularza" type="t_String" />
<xs:element name="NazwaFormularza" type="t_String" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Naglowek_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Pomoc" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="ObowiazekZlozenia" type="ObowiazekZlozenia_Typ" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Podatnik_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="RodzajPodmiotu" type="RodzajPodmiotu_Typ" minOccurs="0"
/>
<xs:element name="RodzajPodmiotuInny" type="t_String" minOccurs="0"
nillable="true" />
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<xs:element name="AdresDoKorespondencji" type="AdresDoKorespondencji_Typ"
minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="AdresDoKorespondencji_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element ref="adr:Adres" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="ObowiazekZlozenia_Typ">
<xs:restriction base="xsd:string">
<xs:enumeration value="P">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Pierwsza deklaracja</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Z">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Zmiana deklaracji</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="K">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Korekta deklaracji</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TypPodatnika_Typ">
<xs:restriction base="xsd:string">
<xs:enumeration value="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>osoba fizyczna</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="2">
<xs:annotation>
<xs:documentation>osoba prawna</xs:documentation>
</xs:annotation>
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</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="RodzajPodmiotu_Typ">
<xs:restriction base="xsd:integer">
<xs:enumeration value="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Właściciel</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="2">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Współwłaściciel</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="7">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Użytkownik wieczysty</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="9">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Inny podmiot władający
nieruchomością</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Zarządca nieruchomości</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="12">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Najemca lub dzierżawca</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="Nieruchomosci_Typ">
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<xs:sequence>
<xs:element name="Nieruchomosc" type="Nieruchomosc_Typ"
maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Nieruchomosc_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element ref="adr:Adres" />
<xs:element name="Rozliczenia" type="Rozliczenia_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="Dzialki" type="Dzialki_Typ" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Dzialki_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Dzialka" type="Dzialka_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Dzialka_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="NrDzialki" type="t_String" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Rozliczenia_Typ">
<xs:sequence maxOccurs="unbounded">
<xs:element name="RozliczenieDomkiLetnie" type="RozliczenieDomkiLetnie_Typ"
minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RozliczenieDomkiLetnie_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Stawka" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="t_TakNie">
<xs:restriction base="xsd:string">
<xs:enumeration value="T" />
<xs:enumeration value="N" />
<xs:enumeration value="P" />
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<xs:enumeration value="" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Integer">
<xs:restriction base="xsd:integer" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Decimal">
<xs:restriction base="xsd:decimal" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_String">
<xs:restriction base="xsd:string" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_NillableDate">
<xs:restriction base="xsd:string">
<xs:pattern value="|(([0][1-9]|[1][0-2])/([0][1-9]|[1-2][0-9]|[3][0-1])/[1-2][0-9][0-9][09])|([1-2][0-9][0-9][0-9]\-([0][1-9]|[1][0-2])\-([0][1-9]|[1-2][0-9]|[3][0-1]))" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

