
 
 

UCHWAŁA NR LI/558/22 
RADY GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA 

z dnia 3 listopada 2022 r. 

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez  właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a na terenie której 

powstają odpady komunalne oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15) i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.) oraz  art. 6m ust. 1a i 1b, art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 
1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1297 z późn. zm.) 

Rada Gminy Nowa Wieś Lęborska 
uchwala, co następuje 

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej 
przez właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a na terenie której powstają odpady 
komunalne stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Deklarację, o której mowa w §1 właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć w siedzibie 
Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na 
powstanie obowiązku uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub w przypadku zmiany 
danych mających wpływ na wysokość opłaty w terminie do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym nastąpiła zmiana danych w deklaracji. 

§ 3. 1. Deklaracja, o której mowa w  §1 właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć w Urzędzie 
Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej, w formie:  

1) papierowej osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub 

2) elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy Nowa Wieś Lęborska 
udostępnionej na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (EPUAP) lub 

3) elektronicznej na adres do doręczeń elektronicznych gminy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych. 

2. Deklaracja przesłana w formie elektronicznej musi być opatrzona: 

1) kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach 
zaufania oraz identyfikacji elektronicznej lub 

2) podpisem zaufanym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne lub 

3) podpisem osobistym w rozumieniu ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych. 
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3. Format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji w formacie XML 
określa załącznik nr 2 do uchwały. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Wieś Lęborska. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 2023 roku. 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Nowa Wieś Lęborska 

 
 

mgr Zdzisław Korda 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/558/22 

Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska 

z dnia 3 listopada 2022 r. 

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

<xsd: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="http://epuap.gov.pl/fe-model-
web/wzor_lokalny/ugnwl/DO3/" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" 
targetNamespace="http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/ugnwl/DO3/"> 

<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/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/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: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 ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 

</xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 

<xsd:complexType name="TrescDokumentuTyp"> 

<xsd:complexContent> 

<xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp"><xsd:sequence><xsd:element name="Wartosc" 
type="WartoscTyp_5bcdbbd60a184" minOccurs="0"/></xsd:sequence></xsd:extension> 

</xsd:complexContent> 

</xsd:complexType> 

<xsd:complexType name="WartoscTyp_5bcdbbd60a184"><xsd:sequence><xsd:element 
type="RokTyp_5bcdbbf1d5bca" minOccurs="0" name="Rok"/><xsd:element name="Naglowek" 
type="NaglowekTyp_5bcdbc4d5da34" minOccurs="0"/><xsd:element name="Podpis" 
type="PodpisTyp_5bcdc3ed5156b" minOccurs="0"/><xsd:element type="PouczenieTyp_5dee39dc0738a" 
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minOccurs="0" name="Pouczenie"/><xsd:element type="ObjasnienieTyp_5dee39e62cc99" minOccurs="0" 
name="Objasnienie"/><xsd:element name="ObowiazekZlozeniaDeklaracji" 
type="ObowiazekZlozeniaDeklaracjiTyp_5dee3a7ab9a92" minOccurs="0"/><xsd:element 
name="PodmiotZobowiazanyDoZlozeniaDeklaracji" 
type="PodmiotZobowiazanyDoZlozeniaDeklaracjiTyp_5dee3a9c298ac" minOccurs="0"/><xsd:element 
type="RODOTyp_5e143720dade6" minOccurs="0" name="RODO"/><xsd:element 
type="CzyAdresKorespondencyjnyTyp_5e1437a0a7899" minOccurs="0" 
name="CzyAdresKorespondencyjny"/><xsd:element name="NadTytulem" 
type="NadTytulemTyp_5e1438672e124" minOccurs="0"/><xsd:element name="AdresNieruchomosci" 
type="AdresNieruchomosciTyp_5e1439586e522" minOccurs="0"/><xsd:element 
name="AdresKorespondencji" type="AdresKorespondencjiTyp_5e14396759445" 
minOccurs="0"/><xsd:element name="OswiadczeniaSekcja" 
type="OswiadczeniaSekcjaTyp_5f7c1072027c5" minOccurs="0"/><xsd:element name="Obliczenia" 
type="ObliczeniaTyp_5f7c109b39ea3" minOccurs="0"/><xsd:element 
type="DodatkoweInformacjeDolTyp_61974984701b1" minOccurs="0" 
name="DodatkoweInformacjeDol"/></xsd:sequence></xsd:complexType><xsd:simpleType 
name="RokTyp_5bcdbbf1d5bca"><xsd:restriction 
base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:complexType 
name="NaglowekTyp_5bcdbc4d5da34"><xsd:sequence><xsd:element 
type="PodstawaPrawnaTyp_5bcdbca3b31b6" minOccurs="0" name="PodstawaPrawna"/><xsd:element 
type="SkladajacyTyp_5bcdbcb5342d0" minOccurs="0" name="Skladajacy"/><xsd:element 
type="TerminSkladaniaTyp_5bcdbce5e0c12" minOccurs="0" name="TerminSkladania"/><xsd:element 
type="MiejsceSkladaniaTyp_5bcdbcfee7541" minOccurs="0" name="MiejsceSkladania"/><xsd:element 
type="NazwaDokumentuTyp_5bcdbf4a78e32" minOccurs="0" 
name="NazwaDokumentu"/></xsd:sequence></xsd:complexType><xsd:simpleType 
name="PodstawaPrawnaTyp_5bcdbca3b31b6"><xsd:restriction 
base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType 
name="SkladajacyTyp_5bcdbcb5342d0"><xsd:restriction 
base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType 
name="TerminSkladaniaTyp_5bcdbce5e0c12"><xsd:restriction 
base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType 
name="MiejsceSkladaniaTyp_5bcdbcfee7541"><xsd:restriction 
base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType 
name="NazwaDokumentuTyp_5bcdbf4a78e32"><xsd:restriction 
base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:complexType 
name="PodpisTyp_5bcdc3ed5156b"><xsd:sequence><xsd:element type="ImieTyp_5bcdc47cb8f7e" 
minOccurs="0" name="Imie"/><xsd:element type="NazwiskoTyp_5bcdc4af19c0d" minOccurs="0" 
name="Nazwisko"/><xsd:element type="DataWypelnieniaTyp_5bcdc4bfc0ade" minOccurs="0" 
name="DataWypelnienia"/><xsd:element type="OswiadczenieTyp_5bcdc4cbeee41" minOccurs="0" 
name="Oswiadczenie"/></xsd:sequence></xsd:complexType><xsd:simpleType 
name="ImieTyp_5bcdc47cb8f7e"><xsd:restriction base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType 
name="NazwiskoTyp_5bcdc4af19c0d"><xsd:restriction 
base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType 
name="DataWypelnieniaTyp_5bcdc4bfc0ade"><xsd:restriction 
base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType 
name="OswiadczenieTyp_5bcdc4cbeee41"><xsd:restriction 
base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType 
name="PouczenieTyp_5dee39dc0738a"><xsd:restriction 
base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType 
name="ObjasnienieTyp_5dee39e62cc99"><xsd:restriction 
base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:complexType 
name="ObowiazekZlozeniaDeklaracjiTyp_5dee3a7ab9a92"><xsd:sequence><xsd:element 
type="WyborTyp_5dee3ada15605" minOccurs="0" name="Wybor"/><xsd:element 
name="DodatkowaSekcja" type="DodatkowaSekcjaTyp_5dee42922a7be" minOccurs="0"/><xsd:element 
name="DodatkowaSekcja2" type="DodatkowaSekcja2Typ_5f7c0d8f53fcf" minOccurs="0"/><xsd:element 
name="DodatkowaSekcja3" type="DodatkowaSekcja3Typ_5f7c0d9d4f8bb" minOccurs="0"/><xsd:element 
type="DataTyp_6357a4d6ad1ac" minOccurs="0" 
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name="Data"/></xsd:sequence></xsd:complexType><xsd:complexType 
name="PodmiotZobowiazanyDoZlozeniaDeklaracjiTyp_5dee3a9c298ac"><xsd:sequence><xsd:element 
type="WyborTyp_5dee3aea61153" minOccurs="0" name="Wybor"/><xsd:element 
name="DodatkowaSekcja" type="DodatkowaSekcjaTyp_5dee42b223fd1" 
minOccurs="0"/></xsd:sequence></xsd:complexType><xsd:simpleType 
name="WyborTyp_5dee3ada15605"><xsd:restriction 
base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType 
name="WyborTyp_5dee3aea61153"><xsd:restriction 
base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:complexType 
name="DodatkowaSekcjaTyp_5dee42922a7be"><xsd:sequence><xsd:element 
type="InnyJakiTyp_5e143a5c8cb05" minOccurs="0" name="InnyJaki"/><xsd:element 
type="DataTyp_5e143b0d3952f" minOccurs="0" name="Data"/><xsd:element 
type="UzasadnienieTyp_61974c1f18d13" minOccurs="0" 
name="Uzasadnienie"/></xsd:sequence></xsd:complexType><xsd:complexType 
name="DodatkowaSekcjaTyp_5dee42b223fd1"><xsd:sequence><xsd:element 
type="JakiInnyPodmiotTyp_5e143b33d65d2" minOccurs="0" 
name="JakiInnyPodmiot"/></xsd:sequence></xsd:complexType><xsd:simpleType 
name="RODOTyp_5e143720dade6"><xsd:restriction 
base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType 
name="CzyAdresKorespondencyjnyTyp_5e1437a0a7899"><xsd:restriction 
base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:complexType 
name="NadTytulemTyp_5e1438672e124"><xsd:sequence><xsd:element 
type="PoleDoWpisaniaIdentyfikatoraTyp_5e1438a835dfd" minOccurs="0" 
name="PoleDoWpisaniaIdentyfikatora"/></xsd:sequence></xsd:complexType><xsd:simpleType 
name="PoleDoWpisaniaIdentyfikatoraTyp_5e1438a835dfd"><xsd:restriction 
base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:complexType 
name="AdresNieruchomosciTyp_5e1439586e522"><xsd:sequence><xsd:element ref="adr:Adres" 
minOccurs="0"/></xsd:sequence></xsd:complexType><xsd:complexType 
name="AdresKorespondencjiTyp_5e14396759445"><xsd:sequence><xsd:element ref="adr:Adres" 
minOccurs="0"/></xsd:sequence></xsd:complexType><xsd:simpleType 
name="InnyJakiTyp_5e143a5c8cb05"><xsd:restriction 
base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType 
name="DataTyp_5e143b0d3952f"><xsd:restriction 
base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType 
name="JakiInnyPodmiotTyp_5e143b33d65d2"><xsd:restriction 
base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:complexType 
name="DodatkowaSekcja2Typ_5f7c0d8f53fcf"><xsd:sequence><xsd:element 
type="DataTyp_5f7c0e166078d" minOccurs="0" name="Data"/><xsd:element 
type="UzasadnienieTyp_61974c49d4120" minOccurs="0" 
name="Uzasadnienie"/></xsd:sequence></xsd:complexType><xsd:complexType 
name="DodatkowaSekcja3Typ_5f7c0d9d4f8bb"><xsd:sequence><xsd:element 
type="DataTyp_5f7c0e3a8dff3" minOccurs="0" name="Data"/><xsd:element 
type="UzasadnienieTyp_61974c3b9cccf" minOccurs="0" 
name="Uzasadnienie"/></xsd:sequence></xsd:complexType><xsd:simpleType 
name="DataTyp_5f7c0e166078d"><xsd:restriction base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType 
name="DataTyp_5f7c0e3a8dff3"><xsd:restriction 
base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:complexType 
name="OswiadczeniaSekcjaTyp_5f7c1072027c5"><xsd:sequence><xsd:element 
type="WyborTyp_61974f75bb524" minOccurs="0" name="Wybor"/><xsd:element 
type="InfoTyp_61974f9654a77" minOccurs="0" 
name="Info"/></xsd:sequence></xsd:complexType><xsd:complexType 
name="ObliczeniaTyp_5f7c109b39ea3"><xsd:sequence><xsd:element type="StawkaTyp_61974fd80ddb4" 
minOccurs="0" name="Stawka"/><xsd:element type="LiczbaTyp_61974fdf49f6c" minOccurs="0" 
name="Liczba"/><xsd:element type="Miesieczna1Typ_61974fea2cdd7" minOccurs="0" 
name="Miesieczna1"/><xsd:element type="Miesieczna2Typ_61974ff09e8c8" minOccurs="0" 
name="Miesieczna2"/><xsd:element type="InfoTyp_61974ff7633ce" minOccurs="0" 
name="Info"/><xsd:element type="WyborTyp_61add33c350f0" minOccurs="0" 
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name="Wybor"/><xsd:element name="Tabelka" type="TabelkaTyp_6357d34642f06" 
minOccurs="0"/></xsd:sequence></xsd:complexType><xsd:simpleType 
name="DodatkoweInformacjeDolTyp_61974984701b1"><xsd:restriction 
base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType 
name="UzasadnienieTyp_61974c1f18d13"><xsd:restriction 
base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType 
name="UzasadnienieTyp_61974c3b9cccf"><xsd:restriction 
base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType 
name="UzasadnienieTyp_61974c49d4120"><xsd:restriction 
base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType 
name="WyborTyp_61974f75bb524"><xsd:restriction 
base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType name="InfoTyp_61974f9654a77"><xsd:restriction 
base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType 
name="StawkaTyp_61974fd80ddb4"><xsd:restriction 
base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType 
name="LiczbaTyp_61974fdf49f6c"><xsd:restriction 
base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType 
name="Miesieczna1Typ_61974fea2cdd7"><xsd:restriction 
base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType 
name="Miesieczna2Typ_61974ff09e8c8"><xsd:restriction 
base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType name="InfoTyp_61974ff7633ce"><xsd:restriction 
base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType 
name="WyborTyp_61add33c350f0"><xsd:restriction 
base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType 
name="DataTyp_6357a4d6ad1ac"><xsd:restriction 
base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:complexType 
name="TabelkaTyp_6357d34642f06"><xsd:sequence><xsd:element type="lpTyp_6357d387101a6" 
minOccurs="0" name="lp"/><xsd:element type="pojTyp_6357d49a57342" minOccurs="0" 
name="poj"/><xsd:element type="sztTyp_6357d4d83c41f" minOccurs="0" name="szt"/><xsd:element 
type="czestotliwoscTyp_6357d5000ddb5" minOccurs="0" name="czestotliwosc"/><xsd:element 
type="StawkaTyp_6357d52826cee" minOccurs="0" name="Stawka"/><xsd:element 
type="wysokoscTyp_6357d578ee0c3" minOccurs="0" name="wysokosc"/><xsd:element 
type="sumTyp_6358d3e906c52" minOccurs="0" 
name="sum"/></xsd:sequence></xsd:complexType><xsd:simpleType 
name="lpTyp_6357d387101a6"><xsd:restriction base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType 
name="pojTyp_6357d49a57342"><xsd:restriction base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType 
name="sztTyp_6357d4d83c41f"><xsd:restriction base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType 
name="czestotliwoscTyp_6357d5000ddb5"><xsd:restriction 
base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType 
name="StawkaTyp_6357d52826cee"><xsd:restriction 
base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType 
name="wysokoscTyp_6357d578ee0c3"><xsd:restriction 
base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType name="sumTyp_6358d3e906c52"><xsd:restriction 
base="xsd:string"/></xsd:simpleType></xsd:schema> 
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