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Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA 

z dnia 11 marca 2020 r. 

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właściciela nieruchomości 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 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2019 r. poz. 2010 z późń.zm.) Rada Gminy Małkinia Górna uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej 
przez właściciela nieruchomości, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Deklarację,o której mowa w §1 właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć w formie papierowej 
w siedzibie Urzędu Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1 w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej 
nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi nową deklarację składa się w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 
1 w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu,w którym nastąpiła zmiana. 

§ 3. 1. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości 
może złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej 
ePUAP. 

2. Deklaracja przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona 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. 2019 poz. 162 z późn. zm.) lub za pomocą 
elektronicznej platformy usług administracji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 z późń. zm.) 

3. Format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji w formacie XML 
określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr 17/III/2018 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Małkinia Górna. 

§ 6. 1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.
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POLA JASNE WYPEŁNIA  WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI,  KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE 

DRUKOWANYMI LITERAMI 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY                                                                                                                       

ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

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

w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.) 

Składający: Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Małkinia Górna 

Miejsce składania: Urząd Gminy w Małkini Górnej, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia 

Górna 

Termin składania deklaracji: 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 

mieszkańca, do 10- tego dnia miesiąca następującego po miesiącu,w 

którym nastąpiła zmiana danych określonych w poprzednio złożonej 

deklaracji 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA DEKLARACJI 

 

WÓJT GMINY MAŁKINIA GÓRNA 

ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna 

 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 
       ❑                                                                 ❑                                            ❑                          

Pierwsza deklaracja                               Zmiana danych ¹                     Korekta deklaracji ² 

 

_____-_____-_________ data zaistnienia zmian 

 

C. FORMA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

❑ własność                        ❑ współwłasność                ❑ zarząd              ❑ inne                  

                                                                                                                          (np. najemca, dzierżawca)   

 

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

     

❑ osoba fizyczna                   ❑ osoba prawna                  ❑  jednostka organizacyjna nieposiadająca  

                                                                                                  osobowości prawnej  

E. DANE IDENTYFIKACYJNE 

*dotyczy podmiotów nie będących osobami fizycznymi                 **dotyczy osób fizycznych 

Pełna nazwa*/imię i nazwisko** 

 

Data urodzenia** 

 

PESEL** Imię ojca** 

Imię matki** 

 

Telefon*/** NIP/REGON* 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ....................

Rady Gminy Małkinia Górna

z dnia 11 marca 2020 r.
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Adres e-mail*/** 

 

F.  1. ADRES/SIEDZIBA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  

KRAJ 

 

WOJEWÓDZTWO POWIAT 

GMINA 

 

ULICA NR DOMU/LOKALU 

MIEJSCOWOŚĆ 

 

KOD POCZTOWY 

 ____-_______ 

POCZTA 

F. 2.  ADRES DO KORESPONDENCJI   (WYPEŁNIAMY JEŚLI INNY NIŻ W PUNKCIE 1) 

KRAJ 

 

WOJEWÓDZTWO POWIAT 

GMINA 

 

ULICA NR DOMU/LOKALU 

MIEJSCOWOŚĆ 

 

KOD POCZTOWY 

 ____-_______ 

POCZTA 

G. ADRES NIERUCHOMOŚCI, Z KTÓREJ BĘDĄ ODBIERANE ODPADY KOMUNALNE 

  

MIEJSCOWOŚĆ 

 

ULICA 

 

NR DOMU/LOKALU 

 

H. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
Oświadczam, że na terenie nieruchomości w części G 

niniejszej deklaracji zamieszkuje: 
1 

                      ………………….. osób 

H.1. WYLICZENIE MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI 
1.Stawka opłaty określona w uchwale Rady Gminy Małkinia 

Górna w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki 

za opłaty 

2 

 

                         …………………… zł od osoby 

2.Opłata miesięczna (stawka opłaty należy pomnożyć przez 

liczbę osób zamieszkujących nieruchomość) 

 3                       
                        …………………… zł  miesięcznie 

3.Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w 

części G niniejszej deklaracji będą zagospodarowane 

bioodpady w kompostowniku, a uzyskany kompost będę 

wykorzystywać na własne potrzeby na mojej posesji, co 

uprawnia mnie do zastosowania zwolnienia w wysokości 

określonej w uchwale Rady Gminy Małkinia Górna w sprawie 

wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki za opłaty 

 4  

KOMPOSTUJĘ  
   

❑ 1.TAK                ❑   2. NIE 

4. Wysokość należnego zwolnienia właścicieli nieruchomości 

zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w 

kompostowniku przydomowym : (liczba mieszkańców x 

stawka zwolnienia, którego wysokość została wskazana w 

uchwale Rady Gminy Małkinia Górna, należy podać kwotę 

złotych)  

5 

 

                            ………………………… zł 

 

Opłata miesięczna po zastosowaniu zwolnienia:  

 

6                 

                         ……………….. zł miesięcznie 

WYLICZENIE  KWARTALNEJ OPŁATY ZA GROMADZENIE ODPADÓW 

 

…………………………………x 3 (m-ce) =  ………………………………………………… 

(wysokość opłaty miesięcznej)                                     (wysokość opłaty kwartalnej) 
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I. PODPIS SKŁADAJĄCEGO(YCH) DEKLARACJĘ 

 

 

…………………….. 

Data 

 

……………………………… 

Czytelny podpis 

Pouczenie 

W przypadku nie wpłacenia w określonych terminach kwoty wynikającej z deklaracji lub wpłaconej w jej 

niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie 

z przepisami Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 

2019 r., poz.1438 z późn. zm.).        

W przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej działalności gospodarczej opłatę 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w ramach opłaty dotyczącej nieruchomości, od 

właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.  

                                                                                                                                                                                                                                    

J. ADNOTACJE ORGANU 

 

 

 

 

Objaśnienia: 

¹ - dotyczy zmian deklaracji określonych w art.6m ust.2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (Dz. U. z 2019r., poz.2010 z  późn. zm.).                                                                                                                   

² - zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2019r. poz. 900) wraz 

z korektą deklaracji niezbędne jest złożenie pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty.                                                                                                                                                                                                                                                            

Pouczenie: 

1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a 

ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć Wójtowi Gminy Małkinia Górna deklarację o 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia 

zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości 

odpadów komunalnych.  

3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za  

gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową 

deklarację w terminie do 10- tego dnia miesiąca następującego po miesiącu , w którym nastąpiła 

zmiana. 

4. Przez właściciela nieruchomości rozumie się właścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki 

organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne 

podmioty władające nieruchomością. 

5. 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 do Wójta 

Gminy Małkinia Górna nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym 

nastąpiła zmiana.  
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6. W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez cześć 

miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła 

zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania 

– począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.  

7. Wyliczenie miesięcznej opłaty dla nieruchomości stanowi iloczyn liczby mieszkańców 

zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

przypadającej na jednego mieszkańca minus kwota należnego zwolnienia.  

8. Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienie części z 

opłaty za  gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych 

budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady 

komunalne w kompostowniku przydomowym, reguluje odrębna uchwała Rady Gminy Małkinia 

Górna. 

9. W przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika składający deklarację 

zobowiązany jest dołączyć do deklaracji pisemne pełnomocnictwo.  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (zwanego dalej RODO), informuję iż:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Małkinia Górna z siedzibą przy 

ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, tel. 29/644 80 00 (sekretariat); e-mail: 

poczta@malkiniagorna.pl,  

2. Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawach 

ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iodo@malkiniagorna.pl lub pisemnie 

na adres siedziby Administratora wskazany powyżej. 

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prowadzenia systemu gospodarki odpadami 

komunalnymi polegającego na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zlokalizowanych na terenie Gminy Małkinia Górna, związanym ze złożeniem deklaracji o 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i 

e RODO, w związku z art. 6m ust. 1a i 1b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie 

przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi, w celu przekazywania 

korespondencji papierowej oraz podmiotom przetwarzającym: 

- spółce prawa handlowego, która odbiera odpady komunalne od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych na terenie Gminy Małkinia Górna, 

- podmiotowi, któremu powierzono dane w związku z asystą techniczną kompleksowego 

systemu obsługi nieczystości w Gminie Małkinia Górna, 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat zgodnie z postanowieniami 

Załącznika nr 3 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie 

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 

organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Ze względu na inne, szczególne 

przepisy prawa okres ten może ulec wydłużeniu. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony 

danych osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynikającym z  art. 

6m ust. 1a i 1b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO. 

10. Inne niezbędne informacje. 

Pani/Pana adres poczty elektronicznej lub numer telefonu (jeśli podano), może zostać 

wykorzystany do kontaktu w służbowych celach informacyjnych lub wyjaśniających.   
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .................... 

Rady Gminy Małkinia Górna 

z dnia 11 marca 2020 r. 

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

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" targetNamespace="http://epuap.gov.pl/fe-
model-web/wzor_lokalny/62sil2dl11/WzorDeklaracji/" attributeFormDefault="unqualified" 
elementFormDefault="qualified" 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:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" 
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" 
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" 
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/62sil2dl11/WzorDeklaracji/" > 

<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/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/instytucja/2009/11/16/" 
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.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/osoba/2009/11/16/" 
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd" /> 

<xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd" /> 

<xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID16_type" 
><xs:restriction base="adr:GminaTyp"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID50_type" 
><xs:restriction base="xsd:integer"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID51_type" 
><xs:restriction base="xsd:integer"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID52_type" 
><xs:restriction base="xsd:float"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID53_type" 
><xs:restriction base="xsd:float"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID54_type" 
><xs:restriction base="xsd:float"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID55_type" 
><xs:restriction base="xsd:float"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID56_type" 
><xs:restriction base="xsd:integer"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID57_type" 
><xs:restriction base="xsd:float"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID58_type" 
><xs:restriction base="xsd:float"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID59_type" 
><xs:restriction base="xsd:float"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID60_type" 
><xs:restriction base="xsd:float"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID61_type" 
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><xs:restriction base="xsd:date"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID17_type" 
><xs:restriction base="adr:NazwaUlicyTyp"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID18_type" 
><xs:restriction base="adr:BudynekTyp"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID19_type" 
><xs:restriction base="adr:MiejscowoscTyp"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID20_type" 
><xs:restriction base="adr:KodPocztowyTyp"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID21_type" 
><xs:restriction base="adr:PocztaTyp"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID22_type" 
><xs:restriction base="adr:KrajTyp"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID23_type" 
><xs:restriction base="adr:WojewodztwoTyp"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID24_type" 
><xs:restriction base="adr:PowiatTyp"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID25_type" 
><xs:restriction base="adr:GminaTyp"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID26_type" 
><xs:restriction base="adr:NazwaUlicyTyp"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID27_type" 
><xs:restriction base="adr:BudynekTyp"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID28_type" 
><xs:restriction base="adr:MiejscowoscTyp"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID29_type" 
><xs:restriction base="adr:KodPocztowyTyp"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID30_type" 
><xs:restriction base="adr:PocztaTyp"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID31_type" 
><xs:restriction base="xsd:string"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID32_type" 
><xs:restriction base="xsd:date"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID33_type" 
><xs:restriction base="oso:PESELTyp"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID34_type" 
><xs:restriction base="oso:ImieTyp"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID35_type" 
><xs:restriction base="oso:ImieTyp"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID36_type" 
><xs:restriction base="adr:TelefonTyp"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID37_type" 
><xs:restriction base="adr:EmailTyp"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID38_type" 
><xs:restriction base="adr:KrajTyp"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID39_type" 
><xs:restriction base="adr:WojewodztwoTyp"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID40_type" 
><xs:restriction base="adr:PowiatTyp"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID41_type" 
><xs:restriction base="adr:GminaTyp"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID42_type" 
><xs:restriction base="adr:NazwaUlicyTyp"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID43_type" 
><xs:restriction base="adr:BudynekTyp"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID44_type" 
><xs:restriction base="adr:MiejscowoscTyp"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
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name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID45_type" 
><xs:restriction base="adr:KodPocztowyTyp"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID46_type" 
><xs:restriction base="adr:PocztaTyp"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID47_type" 
><xs:restriction base="adr:MiejscowoscTyp"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID48_type" 
><xs:restriction base="adr:NazwaUlicyTyp"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID49_type" 
><xs:restriction base="adr:BudynekTyp"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID6_type" 
><xs:restriction base="xsd:date"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID7_type" 
><xs:restriction base="oso:PESELTyp"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID8_type" 
><xs:restriction base="oso:ImieTyp"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID9_type" 
><xs:restriction base="oso:ImieTyp"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID10_type" 
><xs:restriction base="adr:TelefonTyp"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID11_type" 
><xs:restriction base="oso:NIPTyp"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID12_type" 
><xs:restriction base="adr:EmailTyp"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID13_type" 
><xs:restriction base="adr:KrajTyp"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID14_type" 
><xs:restriction base="adr:WojewodztwoTyp"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID15_type" 
><xs:restriction base="adr:PowiatTyp"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID5_type" 
><xs:restriction base="xsd:string"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID0_type" 
><xs:restriction base="xs:string"  ><xs:enumeration value="1" /><xs:enumeration value="2" 
/><xs:enumeration value="3" /><xs:enumeration value="4" 
/></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID4_type" 
><xs:restriction base="xs:string"  ><xs:enumeration value="1" /><xs:enumeration value="2" 
/><xs:enumeration value="3" /></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID2_type" 
><xs:restriction base="xs:string"  ><xs:enumeration value="1" /><xs:enumeration value="2" 
/><xs:enumeration value="3" /><xs:enumeration value="4" 
/></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID3_type" 
><xs:restriction base="xsd:string"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID1_type" 
><xs:restriction base="xsd:date"  ></xs:restriction></xs:simpleType> 

<xs:complexType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_type" 
> 

<xs:sequence><xs:element name="ID16" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID16_type"  
></xs:element><xs:element name="ID50" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID50_type"  
></xs:element><xs:element name="ID51" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID51_type"  
></xs:element><xs:element name="ID52" 
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type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID52_type"  
></xs:element><xs:element name="ID53" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID53_type"  
></xs:element><xs:element name="ID54" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID54_type"  
></xs:element><xs:element name="ID55" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID55_type"  
></xs:element><xs:element name="ID56" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID56_type"  
></xs:element><xs:element name="ID57" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID57_type"  
></xs:element><xs:element name="ID58" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID58_type"  
></xs:element><xs:element name="ID59" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID59_type"  
></xs:element><xs:element name="ID60" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID60_type"  
></xs:element><xs:element name="ID61" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID61_type"  
></xs:element><xs:element name="ID17" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID17_type"  
></xs:element><xs:element name="ID18" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID18_type"  
></xs:element><xs:element name="ID19" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID19_type"  
></xs:element><xs:element name="ID20" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID20_type"  
></xs:element><xs:element name="ID21" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID21_type"  
></xs:element><xs:element name="ID22" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID22_type"  
></xs:element><xs:element name="ID23" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID23_type"  
></xs:element><xs:element name="ID24" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID24_type"  
></xs:element><xs:element name="ID25" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID25_type"  
></xs:element><xs:element name="ID26" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID26_type"  
></xs:element><xs:element name="ID27" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID27_type"  
></xs:element><xs:element name="ID28" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID28_type"  
></xs:element><xs:element name="ID29" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID29_type"  
></xs:element><xs:element name="ID30" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID30_type"  
></xs:element><xs:element name="ID31" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID31_type"  
></xs:element><xs:element name="ID32" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID32_type"  
></xs:element><xs:element name="ID33" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID33_type"  
></xs:element><xs:element name="ID34" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID34_type"  
></xs:element><xs:element name="ID35" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID35_type"  
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></xs:element><xs:element name="ID36" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID36_type"  
></xs:element><xs:element name="ID37" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID37_type"  
></xs:element><xs:element name="ID38" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID38_type"  
></xs:element><xs:element name="ID39" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID39_type"  
></xs:element><xs:element name="ID40" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID40_type"  
></xs:element><xs:element name="ID41" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID41_type"  
></xs:element><xs:element name="ID42" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID42_type"  
></xs:element><xs:element name="ID43" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID43_type"  
></xs:element><xs:element name="ID44" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID44_type"  
></xs:element><xs:element name="ID45" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID45_type"  
></xs:element><xs:element name="ID46" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID46_type"  
></xs:element><xs:element name="ID47" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID47_type"  
></xs:element><xs:element name="ID48" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID48_type"  
></xs:element><xs:element name="ID49" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID49_type"  
></xs:element><xs:element name="ID6" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID6_type"  
></xs:element><xs:element name="ID7" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID7_type"  
></xs:element><xs:element name="ID8" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID8_type"  
></xs:element><xs:element name="ID9" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID9_type"  
></xs:element><xs:element name="ID10" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID10_type"  
></xs:element><xs:element name="ID11" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID11_type"  
></xs:element><xs:element name="ID12" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID12_type"  
></xs:element><xs:element name="ID13" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID13_type"  
></xs:element><xs:element name="ID14" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID14_type"  
></xs:element><xs:element name="ID15" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID15_type"  
></xs:element><xs:element name="ID5" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID5_type"  
></xs:element><xs:element name="ID0" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID0_type"  
></xs:element><xs:element name="ID4" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID4_type"  
></xs:element><xs:element name="ID2" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID2_type"  
></xs:element><xs:element name="ID3" 
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type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID3_type"  
></xs:element><xs:element name="ID1" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID1_type"  
></xs:element> 

</xs:sequence> 

</xs:complexType> 

<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_atrformat_type"> 

<xs:restriction base="xs:string"> 

</xs:restriction> 

</xs:simpleType> 

<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_atrkodowanie_type"> 

<xs:restriction base="xs:string"> 

</xs:restriction> 

</xs:simpleType> 

<xs:complexType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_type"> 

<xs:complexContent> 

<xs:extension base="str:TrescDokumentuTyp"> 

<xs:sequence> 

<xs:element name="Wartosc" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_type"/> 

</xs:sequence> 

</xs:extension> 

</xs:complexContent> 

</xs:complexType> 

<xs:complexType name="documentSchema_wnio_Dokument_type"> 

<xs:sequence> 

<xs:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp"/> 

<xs:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp"/> 

<xs:element name="TrescDokumentu" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_type"/> 

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

</xs:sequence> 

</xs:complexType> 

<xs:complexType name="documentSchema_type" > 

<xs:sequence> 

<xs:element name="Dokument" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_type"  ></xs:element> 

</xs:sequence> 

</xs:complexType> 

<xs:element name="Dokument" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_type"  > 

</xs:element> 
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</xs:schema>
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6n ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
Rada Gminy mając na uwadze konieczność zapewnienia prawidłowego obliczania wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ułatwiania składania deklaracji, określa stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, w drodze uchwały wzór deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

W związku ze zmianą wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikła
konieczność dostosowania formularza.

Uchwała Nr 17/III/2018 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
określała dokładnie stawkę, natomiast zmiana nie będzie miała określonej stawki w złotych tylko będzie
naliczana zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Małkinia Górna w sprawie określenia metody ustalania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Małkinia Górna oraz ustalenia stawki tej opłaty.
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