
UCHWAŁA NR X/70/15
RADY GMINY GORZYCE

z dnia 22 czerwca 2015 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej 
przez właściciela zamieszkałej nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r., poz. 1399 ze zm.) po przeprowadzeniu 
konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego, uchwala się co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli zamieszkałych nieruchomości, obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia 
oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Wzór deklaracji 
stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Deklaracje według wzoru, o którym mowa w § 1, właściciele zamieszkałych nieruchomości 
obowiązani są złożyć w Urzędzie Gminy w Gorzycach w terminie:

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

2) 14 dni od dnia zmiany danych będących podstawą ustalania wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi , w szczególności zmiany ilości zamieszkałych osób na terenie nieruchomości.

§ 3. 1. Wprowadza się możliwość składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Określa się format elektroniczny deklaracji wskazanej w §1 niniejszej uchwały w formacie XSD oraz 
układ informacji i powiązań między danymi, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. Deklaracja określona w §1 składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być przesłana 
za pośrednictwem Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP lub Elektronicznej 
Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.

4. Deklaracja składana w sposób określony w §3 ust. 3 musi być opatrzona bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 
18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2013 r. poz 262 ze zm.), profilem zaufanym ePUAP 
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 ze zm.) lub podpisem weryfikowanym za pomocą certyfikatu 
wystawionego przez Centrum Certyfikacji SEKAP.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 1 lipca 2015 r.

Poz. 3514



5. Deklaracja przesyłana za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej nie muszą być znakowane 
czasem przez wysyłającego. Serwer Urzędu Gminy w Gorzycach w momencie otrzymania deklaracji 
automatycznie generuje urzędowe poświadczenie przedłożenia.

§ 4. Wykonanie uchwały i podanie jej treści do publicznej wiadomości, powierza się Wójtowi Gminy 
Gorzyce.

§ 5. Traci moc Uchwała XXX/275/13 Rady Gminy Gorzyce z dnia 29 października 2013 r. w sprawie 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 
zamieszkałej nieruchomości.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Małek
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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/70/15
Rady Gminy Gorzyce z dnia 22 czerwca 2015 r.          

Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości, wypełnić komputerowo lub ręcznie, dużymi, drukowanymi literami, czarnym lub
niebieskim kolorem

1 2 3 4 5 6
DEKLARACJA

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r., poz. 1399 ze zm.), zwana dalej
ustawą
Składający: Formularz przeznaczony jest dla właścicieli zamieszkałych nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek
organizacyjnych  i  osób  posiadających  nieruchomości  w  zarządzie  lub  użytkowaniu,  a  także  innych  podmiotów  władających  zamieszkałą
nieruchomością.
Miejsce składania: Urząd Gminy w Gorzycach, ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce
Organ właściwy do przyjęcia deklaracji: Wójt Gminy Gorzyce, ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce

A.       OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□   Pierwsza deklaracja – obowiązuje od ………………….    □    Korekta deklaracji – obowiązuje od …………………….. 

□    Nowa deklaracja (np. zmiana liczby mieszkańców)  – obowiązuje od ………………….. 
B.       DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

□ Osoba fizyczna                   □ Osoba prawna                                       □ Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Nazwisko i imię/ Pełna nazwa

PESEL (osoba fizyczna) Imię ojca (osoba fizyczna)* Imię matki (osoba fizyczna)*

REGON (nie dotyczy osób fizycznych) NIP (nie dotyczy osób fizycznych)

Tytuł prawny do nieruchomości
□ właściciel, □ współwłaściciel,        □ posiadacz samoistny,             □ użytkownik wieczysty,               □ współużytkownik wieczysty,       
□ inny (np. dzierżawca, zarządca) …………………………………..

B 1.      RACHUNEK BANKOWY
Na wskazany  rachunek bankowy  w szczególności  będą dokonywane  ewentualne zwroty  nadpłaty.  Można podać jedynie  taki  rachunek,  którego
właścicielem lub współwłaścicielem jest składający. Podanie informacji o rachunku nie jest obowiązkowe.
Pełna nazwa banku (oddział/instytucja)

Posiadacz rachunku

Pełny numer rachunku

B 2.     ADRES KORESPONDENYCJNY  / ADRES SIEDZIBY
Kraj Województwo Powiat

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu

Miejscowość Kod pocztowy Nr tel.

C.       ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu

Miejscowość Kod pocztowy Sołectwo
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D.      OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

1. Wyliczenie opłaty miesięcznej

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji zamieszkuje: ……………… osób.
                                                                                                              (liczba mieszkańców) 

Wyliczenie miesięcznej opłaty:

……………………………… X ………………………………….. = ……………………………………………
(liczba mieszkańców)                (stawka opłaty miesięcznej)          (iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty miesięcznej)

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi ………………………………zł

(słownie………………………………………………………………………………………………………………………..)

2. Termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wyliczoną miesięczną opłatę z pkt D 1 należy wpłacać  jako sumę opłat miesięcznych, za okres kolejnych trzech miesięcy w poniższych terminach:

- do 31 marca za styczeń, luty i marzec
- do 30 czerwca za kwiecień, maj i czerwiec
- do 30 września za lipiec, sierpień i wrzesień
- do 15 grudnia za październik, listopad i grudzień

na rachunek bankowy Gminy Gorzyce o nr:

__ ____ ____ ____ ____ ____ ____

UWAGA: Powyższy nr rachunku jest indywidualnie przypisany każdej nieruchomości i wpłaty należy przekazywać
 wyłącznie na ten rachunek.

Czy nieruchomość wskazana w części C niniejszej deklaracji wyposażona jest w kompostownik? 
(w przypadku zaznaczenia pozycji „Tak”, proszę podać pojemność kompostownika)
Podanie informacji o kompostowniku nie jest obowiązkowe i ma charakter statystyczny.
     □   Tak                                 □   Nie

     ……………. m³
E.       ADNOTACJE SKŁADAJĄCEGO **

F.      OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Oświadczam, że podane dane w deklaracji są zgodne z prawdą.

………………………………………                                                                       ……………………………………….
(miejscowość i data)                                                                                                             (czytelny podpis)

G.        ADNOTACJE ORGANU

Pouczenie:

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014r., poz. 1619. ze zm.).

Objaśnienia:

1. Właściciel nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy, jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Gorzyce 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 w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy, jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Gorzyce
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.

3. Dla każdej zamieszkałej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.
4. Wpłaty należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonywane przelewem na indywidualny rachunek

bankowy powinny być dokonywane wyłącznie z rachunku, którego właścicielem lub współwłaścicielem jest składający deklarację.
*   Podanie informacji o imieniu ojca i matki nie jest obowiązkowe.
**  Adnotację może stanowić np.: przyczynę złożenia korekty deklaracji,  wykaz dokumentów składanych wraz z deklaracją.
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Załącznik nr 2 do Uchwały Nr X/70/15
Rady Gminy Gorzyce z dnia 22 czerwca 2015 r.
           

xsd:schema targetNamespace="http://rwd.sekap.pl/wzor/2013/10/29/1406/" 
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified"><xsd:import 
namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd"/><xsd:import 
namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" 
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"/><xsd:import 
namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" 
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"/><xsd:import 
namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" 
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd"/><xsd:import 
namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" 
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd"/><xsd:import 
namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" 
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd"/><xsd:import 
namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/" 
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/typy.xsd"/><xsd:annotation><xsd:
documentation>DEKLARACJA O WYSOKOSCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 
ODPADAMI KOMUNALNYMI</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:element 
name="Dokument" type="DokumentTyp"/><xsd:complexType 
name="DokumentTyp"><xsd:sequence><xsd:element name="OpisDokumentu" 
type="str:OpisDokumentuTyp"/><xsd:element name="DaneDokumentu" 
type="str:DaneDokumentuTyp"/><xsd:element name="TrescDokumentu" 
type="TrescDokumentuTyp"/><xsd:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"/></xsd:sequence></xsd:complexType><xsd:complexType 
name="TrescDokumentuTyp" mixed="false"><xsd:complexContent mixed="false"><xsd:extension 
base="str:TrescDokumentuTyp"><xsd:sequence><xsd:element 
name="InformacjeOgolne"><xsd:annotation><xsd:documentation>

 

</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:annotation><xsd:documentation/>
</xsd:annotation><xsd:sequence><xsd:element name="PodstawaPrawna" type="xsd:string" 
fixed="Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (tekst 
jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 391 ze zm.), zwana dalej 
ustawą"><xsd:annotation><xsd:documentation>

Podstawa prawna:

</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element name="Skladajacy" 
type="xsd:string" fixed="Formularz przeznaczony jest dla właścicieli zamieszkałych nieruchomosci, 
współwłascicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadajacych 
nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających zamieszkałą 
nieruchomoscią."><xsd:annotation><xsd:documentation>

Składający:

</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element 
name="MiejsceSkladania" type="xsd:string" fixed="Urząd Gminy w Gorzycach, ul. Kościelna 15, 
44-350 Gorzyce"><xsd:annotation><xsd:documentation>

Miejsce składania:
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</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element 
name="OrganPrzyjmujacy" type="xsd:string" fixed="Wójt Gminy Gorzyce, ul. Koscielna 15, 44-350 
Gorzyce"><xsd:annotation><xsd:documentation>

Organ właściwy do 
przyjęcia

deklaracji:

</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:el
ement><xsd:element name="ObowiazekZlozeniaDeklaracji"><xsd:annotation><xsd:documentation>

Okoliczności powodujące obowiązek
złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwą
opcję)

</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:choice><xsd:element 
name="PierwszaDeklaracja"><xsd:annotation><xsd:documentation>

Pierwsza deklaracja

</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element 
name="PierwszaDeklaracjaBol" type="xsd:boolean" 
fixed="true"><xsd:annotation><xsd:documentation>

Pierwsza

deklaracaja

</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element 
name="DataObowiazywaniaPierwszejDeklaracji" 
type="xsd:date"><xsd:annotation><xsd:documentation>

obowiązuje od

</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:el
ement><xsd:element name="KorektaDeklaracji"><xsd:annotation><xsd:documentation>

Korekta deklaracji

</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element 
name="KorektaDeklaracjiBol" type="xsd:boolean" 
fixed="true"><xsd:annotation><xsd:documentation>

Korekta

deklaracji

</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element 
name="DataObowiazywaniaKorekty" type="xsd:date"><xsd:annotation><xsd:documentation>

obowiązuje od
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</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:el
ement><xsd:element name="NowaDeklaracja"><xsd:annotation><xsd:documentation>

Nowa deklaracja (np.
zmiana

liczby mieszkańców)

</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element 
name="NowaDeklaracjaBol" type="xsd:boolean" 
fixed="true"><xsd:annotation><xsd:documentation>

Nowa deklaracja

</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element 
name="DataObowiazywaniaNowejDeklaracji" 
type="xsd:date"><xsd:annotation><xsd:documentation>

obowiązuje od

</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:el
ement></xsd:choice></xsd:complexType></xsd:element><xsd:element 
name="DaneSkladajacegoDeklaracje"><xsd:annotation><xsd:documentation>

 

</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:choice><xsd:eleme
nt name="OsobaFizyczna"><xsd:annotation><xsd:documentation>

Osoba 
fizyczna

</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element 
name="OsobaFizycznaBol" type="xsd:boolean" fixed="true"><xsd:annotation><xsd:documentation>

osoba

fizyczna

</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element name="Nazwisko" 
type="os:NazwiskoTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>

Nazwisko

</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element name="Imie" 
type="os:ImieTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>

Imię

</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element name="Pesel" 
type="os:PESELTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>

PESEL
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</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element name="ImieOjca" 
type="os:ImieTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>

Imię ojca

</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element name="ImieMatki" 
type="os:ImieTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>

Imię matki

</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:el
ement><xsd:element name="OsobaNieFizyczna"><xsd:annotation><xsd:documentation>

Składający 
nie będący

osobą 
fizyczną

</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element 
name="JednostkaOrganizacyjnaNieposiadajacaOsobowosciPrawnejBol" 
type="xsd:boolean"><xsd:annotation><xsd:documentation>

Jednostka

organizacyjna

nie

posiadająca

osobowości

prawnej

</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element name="PelnaNazwa" 
type="ins:NazwaInstytucjiTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>

Pełna nazwa

</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element name="Regon" 
type="ins:REGONTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>

REGON

</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element name="Nip" 
type="os:NIPTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>

NIP

</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:el
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ement></xsd:choice><xsd:element 
name="TytulPrawnyDoNieruchomosci"><xsd:annotation><xsd:documentation>

Tytuł prawny do
nieruchomości

</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:annotation><xsd:documentation>

współużytkownik
wieczysty

</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:choice><xsd:element name="Wlasciciel" 
type="xsd:boolean" fixed="true"><xsd:annotation><xsd:documentation>

właściciel

</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element 
name="Wspolwlasciciel" type="xsd:boolean" fixed="true"><xsd:annotation><xsd:documentation>

współwłaściciel

</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element 
name="PosiadaczSamoistny" type="xsd:boolean" 
fixed="true"><xsd:annotation><xsd:documentation>

posiadacz

samoistny

</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element 
name="UzyktownikWieczysty" type="xsd:boolean" 
fixed="true"><xsd:annotation><xsd:documentation>

użytkownik

wieczysty

</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element 
name="WspoluzytkownikWieczysty" type="xsd:boolean" 
fixed="true"><xsd:annotation><xsd:documentation>

współużytkownik

wieczysty

</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element 
name="InnyUzytkownik" type="str:Tekst65Typ"><xsd:annotation><xsd:documentation>

inny użytkownik

(np. dzierżawca,
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zarządca)

</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element></xsd:choice></xsd:complexType></xsd:ele
ment><xsd:element name="RachunekBankowy"><xsd:annotation><xsd:documentation>

Na wskazany 
rachunek bankowy

w szczególności 
będą

dokonywane 
ewentualne zwroty

nadpłaty. Można 
podać

jedynie taki 
rachunek,

którego właścicielem
lub

współwłaścicielem 
jest

składający. Podanie
informacji o 

rachunku nie
jest obowiązkowe.

</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element 
name="PelnaNazwaBanku" type="str:Tekst200Typ"><xsd:annotation><xsd:documentation>

Pełna nazwa

banku

(oddział/instytucja)

</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element 
name="PosiadaczRachunku"><xsd:annotation><xsd:documentation>

Posiadacz

rachunku

</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:choice><xsd:element 
name="OsobaFizyczna"><xsd:annotation><xsd:documentation>

Osoba

fizyczna

</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element 
name="Imie" type="os:ImieTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>
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Imię

</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element name="Nazwisko" 
type="os:NazwiskoTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>

Nazwisko

</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:el
ement><xsd:element name="PozostalePodmioty"><xsd:annotation><xsd:documentation>

Pozostałe

podmioty

</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element 
name="PelnaNazwa" type="str:Tekst200Typ"><xsd:annotation><xsd:documentation>

Pełna

nazwa

</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:el
ement></xsd:choice></xsd:complexType></xsd:element><xsd:element 
name="PelnyNumerRachunku"><xsd:annotation><xsd:documentation>

Pełny numer

rachunku

</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:simpleType><xsd:restriction 
base="xsd:string"><xsd:length value="26">

</xsd:length><xsd:pattern value="\d\d\d\d\d\d\d\d\d\d\d\d\d\d\d\d\d\d\d\d\d\d\d\d\d\d\d\d">

</xsd:pattern></xsd:restriction></xsd:simpleType></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexTy
pe></xsd:element><xsd:element 
name="AdresSiedzibyKorespondencyjny"><xsd:annotation><xsd:documentation>

 

</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element 
name="DaneAdresowe" type="adr:AdresTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation> 

</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element name="NumerTelefonu"
type="adr:TelefonTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>
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Nr tel.

</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:el
ement><xsd:element name="AdresNieruchomosci"><xsd:annotation><xsd:documentation>

 

</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element 
name="Gmina" type="adr:GminaTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>

Gmina

</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element name="Ulica" 
type="adr:UlicaTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>

Ulica

</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element name="NrDomu" 
type="adr:BudynekTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>

Nr domu

</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element name="NrLok" 
type="adr:LokalTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>

Nr lokalu

</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element name="Miejscowosc" 
type="adr:MiejscowoscTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>

Miejscowość

</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element name="KodPocztowy" 
type="adr:KodPocztowyTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>

Kod pocztowy

</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element name="Solectwo" 
type="str:Tekst200Typ"><xsd:annotation><xsd:documentation>

Sołectwo

</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:el
ement></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element><xsd:element 
name="WyliczenieOplatyMiesiecznej"><xsd:annotation><xsd:documentation>

1. Wyliczenie opłaty miesięcznej

</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element 
name="LiczbaMieszkancow" type="xsd:int"><xsd:annotation><xsd:documentation>

liczba mieszkańców
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</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element 
name="WyliczenieOplatyMiesiecznej"><xsd:annotation><xsd:documentation>

Wyliczenie
miesięcznej opłaty:

</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element 
name="LiczbaMieszkancowWyliczenie" type="xsd:int"><xsd:annotation><xsd:documentation>

liczba

mieszkańców

</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element 
name="StawkaOplatyMiesiecznej" type="KwotaPLN"><xsd:annotation><xsd:documentation>

stawka opłaty

miesięcznej

</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element 
name="IloczynLiczbyStawki" type="KwotaPLN"><xsd:annotation><xsd:documentation>

iloczyn liczby

mieszkańców i

stawki opłaty

miesięcznej

</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element 
name="WysokoscOplatyMiesiecznej" type="KwotaPLN"><xsd:annotation><xsd:documentation>

Wysokość opłaty

miesięcznej za

gospodarowanie

odpadami

komunalnymi

wynosi (zł)

</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element 
name="WysokoscOplatyMiesiecznejSlownie" 
type="str:Tekst200Typ"><xsd:annotation><xsd:documentation>

słownie
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</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:el
ement></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element><xsd:element 
name="TerminCzestotliwoscTrybUiszczaniaOplaty"><xsd:annotation><xsd:documentation>

2. Termin, czestotliwosc i tryb
uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi

</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element 
name="NrRachunkuBankowego" type="xsd:string" fixed="__ ____ ____ ____ ____ ____ 
____"><xsd:annotation><xsd:documentation>

na rachunek 
bankowy Gminy

Gorzyce o nr:

</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:el
ement><xsd:element name="Kompostownik"><xsd:annotation><xsd:documentation>

Czy nieruchomość wskazana w części C
niniejszej deklaracji wyposażona jest w
kompostownik? (w przypadku zaznaczenia
pozycji „Tak”, proszę podać pojemność
kompostownika) Podanie informacji o
kompostowniku nie jest obowiązkowe i ma
charakter statystyczny.

</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:choice><xsd:element 
name="Tak"><xsd:annotation><xsd:documentation>

Tak

</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element 
name="TakBol" type="xsd:boolean" fixed="true"><xsd:annotation><xsd:documentation>

Tak

</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element 
name="PojemnoscKompostownika" type="xsd:float"><xsd:annotation><xsd:documentation>

[m³]

</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:el
ement><xsd:element name="Nie" type="xsd:boolean" 
fixed="true"><xsd:annotation><xsd:documentation>

Nie

</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element></xsd:choice></xsd:complexType></xsd:ele
ment><xsd:element name="AdnotacjeSkladajacego" 
type="str:Tekst10000Typ"><xsd:annotation><xsd:documentation>
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</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element 
name="OswiadczenieSkladajacegoDeklaracje"><xsd:annotation><xsd:documentation> 
</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element 
name="Oswiadczenie" type="xsd:boolean"><xsd:annotation><xsd:documentation>Oświadczam, że 
podane dane w deklaracji są zgodne z 
prawdą.</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element name="Miejscowosc" 
type="adr:MiejscowoscTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>
                    Miejscowość
                    

</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element name="Data" 
type="xsd:date"><xsd:annotation><xsd:documentation>
                    Data
                    

</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:el
ement></xsd:sequence></xsd:extension></xsd:complexContent></xsd:complexType><xsd:simpleTy
pe name="emptydate"><xsd:union memberTypes="xsd:date empty-
string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType name="empty-string"><xsd:restriction 
base="xsd:string"><xsd:enumeration 
value=""/></xsd:restriction></xsd:simpleType><xsd:simpleType 
name="KwotaPLN"><xsd:restriction base="xsd:string"><xsd:pattern 
value="\d+\,\d\d"/></xsd:restriction></xsd:simpleType></xsd:schema>
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