
UCHWAŁA NR XVIII.176.2016
RADY GMINY PRZYSTAJŃ

z dnia 27 czerwca 2016 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, oraz warunków i trybu składania 

deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.)

Rada Gminy Przystajñ uchwala  co następuje:

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

2. Określa się wzór załącznika RW-1 do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części 
dotyczącej gospodarstw domowych obejmujących rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 
5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1863 z późn. zm.), stanowiący załącznik nr 2 
do niniejszej uchwały.

§ 2. Deklaracje o których mowa w §1 właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć Wójtowi Gminy 
Przystajń w terminie:

a) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,

b) 14 dni od dnia zmiany danych będących podstawą ustalenia nowej wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.

§ 3. Miejscem składania deklaracji jest Urząd Gminy Przystajń.

§ 4. 1. Określa się format elektroniczny formularza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 
w układzie danych XML.

2. Układ informacji i powiązań określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Deklaracja może być przesłana przez właścicieli nieruchomości w formie elektronicznej za 
pośrednictwem Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP (dalej zwana jako 
platforma elektroniczna), dostępnej pod adresem www.sekap.pl .

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 7 lipca 2016 r.

Poz. 3879

http://www.sekap.pl/
http://www.sekap.pl/


4. Warunkiem korzystania z platformy elektronicznej jest zaakceptowanie regulaminu świadczenia usług 
oraz założenie indywidualnej skrzynki kontaktowej, która będzie służyła do wymiany dokumentów 
elektronicznych z urzędami i innymi jednostkami organizacyjnymi administracji samorządowej z terenu 
województwa śląskiego.

5. Deklaracja przysłana w formie elektronicznej 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 z późn. zm.) lub weryfikowanego za 
pomocą certyfikatu wystawionego przez Centrum Certyfikacji SEKAP.

6. Otrzymanie przez serwer Urzędu Gminy Przystajń deklaracji przysłanej w formie elektronicznej, 
zostanie potwierdzone przez wygenerowanie w sposób automatyczny urzędowego poświadczenia odbioru, 
które składający otrzymuje zwrotnie na indywidualną skrzynkę kontaktową.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przystajń.

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

§ 7. Traci moc uchwała nr XXIII.170.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Henryka Kapuścik
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII.176.2016 
   Rady Gminy Przystajń                                        

                                                                                                                     z dnia 27 czerwca 2016 r.     

 POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI

DEKLARACJA 
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ 

WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY PRZYSTAJŃ 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst 
jednolity (Dz. U. z 2016 r. , poz. 250, z późn. zm.) 

Składający: Właściciele nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Przystajń, 
przez których rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz 
jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub 
użytkowaniu, a także inne podmioty władające  nieruchomością. 

Organ właściwy do 
złożenia deklaracji: 

Wójt Gminy Przystajń 42-141 Przystajń, ul. Częstochowska 5

Miejsce składania: Urząd Gminy Przystajń, 42-141 Przystajń, ul. Częstochowska 5

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

Pierwsza deklaracja                           Zmiana danych zawartych w poprzedniej deklaracji

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Składający:  (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

  osoba fizyczna         osoba prawna        jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Nazwisko i imię/ Pełna nazwa: 

PESEL (dotyczy osób fizycznych)          

                 

REGON  (nie dotyczy osób fizycznych)

Tytuł prawny do nieruchomości: (zaznaczyć właściwy kwadrat): 
 właściciel, współwłaściciel,
 jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, 
 inny podmiot władający nieruchomością (np. posiadacz, dzierżawca, najemca)

ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY

Kod pocztowy Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu 

C.  DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C  zamieszkuje:  .......................... osób.
                                                                                                                   (podać liczbę osób)

Na terenie nieruchomości wskazanej w części C  zameldowanych jest: ............................ osób.
                                                                               (podać liczbę osób)
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D. USTALENIE WYSOKOŚCI  OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazana w części C 1.

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi  ustalona uchwałą 
Rady Gminy Przystajń w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi  oraz ustalenia stawki tej opłaty

2.           

        zł/miesiąc

Wysokość kwartalnej opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi: 
      (kwotę z pozycji 2. należy pomnożyć przez 3)

3.

zł/kwartał

 E. ZAŁĄCZNIKI 

(należy wymienić rodzaj załącznika)

 F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 
     SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są  zgodne ze stanem faktycznym. 
                                                                             

Imię: Nazwisko: 

Data wypełnienia (dzień -miesiąc-rok) Podpis (pieczęć) składającego / osoby 
reprezentującej składającego 
 

G. ADNOTACJE URZĘDU GMINY PRZYSTAJŃ  

Pouczenie:
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 2014 r.,  poz. 1619, 
z poźn.zm.).

Objaśnienia: 
1. Właściciel nieruchomości zamieszkałej  jest obowiązany złożyć Wójtowi Gminy Przystajń deklarację 

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

2. W  przypadku  zmiany  danych  będących  podstawą  ustalenia  wysokości  należnej  opłaty  za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi  właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć  Wójtowi 
Gminy  Przystajń  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. Zgodnie  z  art.  6o  ustawy  w  razie  niezłożenia  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt 
Gminy  Przystajń  określi  w  drodze  decyzji,  wysokość  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami 
komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki. 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 4 – Poz. 3879



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII.176.2016 
     Rady Gminy Przystajń                                        

                                                                                                                   z dnia 27 czerwca 2016 r.   

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI,  WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB 
RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI.

    Załącznik RW-1

USTALENIE CZĘŚCIOWEGO ZWOLNIENIA Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 
ODPADAMI KOMUNALNYMI W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ GOSPODARSTW 
DOMOWYCH OBEJMUJĄCYCH RODZINY WIELODZIETNE 

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wskazana 
w części D deklaracji

1.
                  
                          zł

Kwota zwolnienia ustalona uchwałą Rady Gminy Przystajń w sprawie 
częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy

2.

        zł/miesiąc

Miesięczna stawka opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
z uwzględnieniem kwoty częściowego zwolnienia 
(od kwoty z pozycji 1 należy odjąć kwotę z pozycji 2)

3.

zł

Wysokość kwartalnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
z uwzględnieniem kwoty częściowego zwolnienia 
(kwotę z pozycji 3 należy pomnożyć przez trzy)

4.

zł/kwartał

 OŚWIADCZENIE  

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym. 
                                                                             

Imię: Nazwisko: 

Data wypełnienia (dzień -miesiąc-rok) Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej 
składającego 
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII.176.2016 
   Rady Gminy Przystajń                                        

                                                                                                                   z dnia 27 czerwca 2016 r. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
 xmlns:typ="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/" 
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
 xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
 xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:ins="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
 xmlns:os="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" xmlns="http://rwd.sekap.pl/wzor/2016/05/27/2041/"
 targetNamespace="http://rwd.sekap.pl/wzor/2016/05/27/2041/"
 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 WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
   OPADAMI 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="PodstawaPrawna"
      type="xsd:string">
      <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>
  Podstawa prawna:
 </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
     </xsd:element>
     <xsd:element name="Skladajacy" type="xsd:string">
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      <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>
  Składający:
 </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
     </xsd:element>
     <xsd:element name="OrganWlasciwy"
      type="xsd:string">
      <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>
  Organ właściwy do złożenia deklaracji:
 </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
     </xsd:element>
     <xsd:element name="MiejsceSkladaniaDeklaracji"
      type="xsd:string">
      <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>
  Miejsce składania:
 </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
     </xsd:element>
     <!-- ${insert} -->
     <xsd:element
      name="OkolicznosciPowodujaceZlozenieDeklaracji">
      <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>
  A.OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
 </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:complexType>
 <xsd:sequence>
  <xsd:choice></xsd:choice>
 </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
     </xsd:element>
     <xsd:element name="Okolicznosci">
      <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>
  Okoliczności powodujące obowiązek
  złożenia deklaracji:
 </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:complexType>
 <xsd:sequence>
  <xsd:choice>
   <xsd:element name="Pierwsza"
    type="xsd:boolean">
    <xsd:annotation>
     <xsd:documentation>
      pierwsza deklaracja
     </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
   </xsd:element>
   <xsd:element name="Zmiana"
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    type="xsd:boolean">
    <xsd:annotation>
     <xsd:documentation>
      zmiana danych zawartych
      w deklaracji
     </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
   </xsd:element>
  </xsd:choice>
 </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
     </xsd:element>
     <xsd:element name="SkladajacyDeklaracje">
      <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>
  B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
 </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:complexType>
 <xsd:sequence>
  <xsd:choice>
   <xsd:element
    name="OsobaFizycznaDane">
    <xsd:annotation>
     <xsd:documentation>
      osoba fizyczna
     </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
     <xsd:sequence>
      <xsd:element
       ref="os:Nazwisko" maxOccurs="3" minOccurs="1">
      </xsd:element>
      <xsd:element
       name="PierwszeImie" type="os:ImieTyp">
       <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
   Pierwsze imię
  </xsd:documentation>
       </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element
       name="Pesel" type="os:PESELTyp">
       <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
   PESEL
  </xsd:documentation>
       </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element
       name="Telefon" type="adr:TelefonTyp">
       <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
   Numer telefonu
  </xsd:documentation>
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       </xsd:annotation>
      </xsd:element>
     </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
   </xsd:element>
   <xsd:element name="OsobaPrawna">
    <xsd:annotation>
     <xsd:documentation>
      osoba prawna
     </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
     <xsd:sequence>
      <xsd:element
       ref="ins:NazwaInstytucji">
      </xsd:element>
      <xsd:element
       ref="ins:REGON">
      </xsd:element>
     </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
   </xsd:element>
   <xsd:element
    name="JednostkaOrganizacyjna">
    <xsd:annotation>
     <xsd:documentation>
      jednostka organizacyjna
      nie posiadająca
      osobowości prawnej
     </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
     <xsd:sequence>
      <xsd:element
       ref="ins:NazwaInstytucji">
      </xsd:element>
      <xsd:element
       ref="ins:REGON">
      </xsd:element>
     </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
   </xsd:element>
  </xsd:choice>
 </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
     </xsd:element>
     <xsd:element name="RodzajPodmiotu">
      <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>
  Tytuł prawny do nieruchomości:
 </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:complexType>
 <xsd:sequence>
  <xsd:choice>
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   <xsd:element name="Wlasciciel"
    type="xsd:boolean">
    <xsd:annotation>
     <xsd:documentation>
      właściciel,
      współwłaściciel,
     </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
   </xsd:element>
   <xsd:element name="Jednostka"
    type="xsd:boolean">
    <xsd:annotation>
     <xsd:documentation>
      jednostka organizacyjna
      lub osoba posiadająca
      nieruchomość w zarządzie
      lub użytkowaniu,
     </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
   </xsd:element>
   <xsd:element name="InnyPodmiot"
    type="xsd:string">
    <xsd:annotation>
     <xsd:documentation>
      inny podmiot władający
      nieruchomością (np.
      posiadacz, dzierżawca,
      najemca)
     </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
   </xsd:element>
  </xsd:choice>
 </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
     </xsd:element>
     <xsd:element name="AdresZam">
      <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>
  ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY
 </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:complexType>
 <xsd:sequence>
  <xsd:element name="KodPocztowy"
   type="adr:KodPocztowyTyp">
   <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
     Kod pocztowy
    </xsd:documentation>
   </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="Miejscowosc"
   type="adr:MiejscowoscTyp">
   <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
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     Miejscowość
    </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="NrLokalu"
   type="adr:LokalTyp">
   <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
     Nr lokalu
    </xsd:documentation>
   </xsd:annotation>
  </xsd:element>
 </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
     </xsd:element>
     <xsd:element name="AdesNieruchomosci">
      <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>
  C. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ
  POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
 </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:complexType>
 <xsd:sequence>
  <xsd:element name="Miejscowosc"
   type="adr:MiejscowoscTyp">
   <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
     Miejscowość
    </xsd:documentation>
   </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="Ulica"
   type="adr:UlicaTyp">
   <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
     Ulica
    </xsd:documentation>
   </xsd:annotation>
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  </xsd:element>
  <xsd:element name="NrDomu"
   type="adr:BudynekTyp">
   <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
     Nr domu
    </xsd:documentation>
   </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="NrLokalu"
   type="adr:LokalTyp">
   <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
     Nr lokalu
    </xsd:documentation>
   </xsd:annotation>
  </xsd:element>
 </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
     </xsd:element>
     <xsd:element name="Oswiadczenie">
      <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>&#8194;</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:complexType>
 <xsd:annotation>
  <xsd:documentation></xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 <xsd:sequence>
  <xsd:element name="Oswiadczenie"
   type="xsd:string">
      <xsd:annotation>
       <xsd:documentation>Oświadczam, że na terenie nieruchomości
  wskazanej w części C zamieszkuje:</xsd:documentation></xsd:annotation>
  </xsd:element>
 </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
     </xsd:element>
        <xsd:element name="Oswiadczenie2">
   <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>&#8194;</xsd:documentation>
   </xsd:annotation>
   <xsd:complexType>
    <xsd:annotation>
     <xsd:documentation></xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
     <xsd:element name="Oswiadczenie"
      type="xsd:string">
      <xsd:annotation>
       <xsd:documentation>Na terenie nieruchomości wskazanej w części C  zameldowanych 
jest:</xsd:documentation></xsd:annotation>
     </xsd:element>
    </xsd:sequence>
   </xsd:complexType></xsd:element>
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        <xsd:element name="UstalenieWysokosciOplaty">
      <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>D. USTALENIE WYSOKOŚCI  OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:complexType>
 <xsd:sequence>
  <xsd:element name="Liczba"
   type="xsd:int">
      <xsd:annotation>
       <xsd:documentation>1. Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazana w części C </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="Stawka"
   type="xsd:float">
   <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>2. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi  ustalona uchwałą  Rady 
Gminy Przystajń w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  oraz 
ustalenia stawki tej opłaty</xsd:documentation>
   </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="Wysokosc"
   type="xsd:float">
      <xsd:annotation>
       <xsd:documentation>3. Wysokość kwartalnej opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi  wynosi: 
</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
  </xsd:element>
 </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
     </xsd:element>
     <xsd:element name="Zalaczniki"
      type="str:ZalacznikiTyp">
      <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>
  E. ZAŁĄCZNIKI
 </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
     </xsd:element>
     <xsd:element name="PodpisSkladajacego">
      <xsd:annotation>
 <xsd:documentation> F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ /     OSOBY 
REPREZENTUJĄCEJ 
     SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:complexType>
 <xsd:sequence>
  <xsd:element name="Data"
   type="xsd:date">
   <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
     Data wypełnienia deklaracji
    </xsd:documentation>
   </xsd:annotation>
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  </xsd:element>
  <xsd:element ref="os:Imie"></xsd:element>
  <xsd:element ref="os:Nazwisko"></xsd:element>
 </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
     </xsd:element>
     <xsd:element name="AdnotacjeOrganu"
      type="str:Tekst2000Typ">
      <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>
  G. Adnotacje organu
 </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
     </xsd:element>
     <xsd:element name="FormaOdbioru">
      <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>
  Forma odbioru dokumentów
 </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:simpleType>
 <xsd:restriction base="xsd:string">
  <xsd:enumeration
   value="Drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową PeUP">
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration
   value="Poprzez pocztę tradycyjną">
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration
   value="Osobiście w siedzibie urzędu">
  </xsd:enumeration>
 </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
     </xsd:element>
    </xsd:sequence>
   </xsd:extension>
  </xsd:complexContent>
 </xsd:complexType>
 <xsd:complexType name="OsobaPrawnaType">
  <xsd:sequence>
   <xsd:element name="RodzajPodmiotu">
    <xsd:annotation>
     <xsd:documentation>
      Rodzaj podmiotu
     </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
     <xsd:sequence>
      <xsd:choice>
 <xsd:element name="Wlasciciel"
  type="xsd:boolean">
  <xsd:annotation>
   <xsd:documentation>
    Właściciel
   </xsd:documentation>
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  </xsd:annotation>
 </xsd:element>
 <xsd:element name="Wspolwlasciciel"
  type="xsd:boolean">
  <xsd:annotation>
   <xsd:documentation>
    Współwłaściciel
   </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
 </xsd:element>
 <xsd:element name="UzytkownikWieczysty"
  type="xsd:boolean">
  <xsd:annotation>
   <xsd:documentation>
    Użytkownik Wieczysty
   </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
 </xsd:element>
 <xsd:element name="InnyPodmiot"
  type="xsd:string">
  <xsd:annotation>
   <xsd:documentation>
    Inny podmiot władający
    nieruchomością (np. najemca,
    dzierżawca)
   </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
 </xsd:element>
 <xsd:element name="Spoldzielnia"
  type="xsd:string">
  <xsd:annotation>
   <xsd:documentation>
    Spółdzielnia mieszkaniowa /
    wspólnota mieszkaniowa
   </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
 </xsd:element>
      </xsd:choice>
     </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
   </xsd:element>
   <xsd:element name="NazwaPelna"
    type="ins:NazwaInstytucjiTyp">
    <xsd:annotation>
     <xsd:documentation>Nazwa pełna</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
   </xsd:element>
   <xsd:element ref="ins:REGON" maxOccurs="1" minOccurs="0"></xsd:element>
   <xsd:element ref="os:NIP" maxOccurs="1" minOccurs="0"></xsd:element>
      <xsd:element name="AdresSiedziby">
       <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Adres siedziby</xsd:documentation>
       </xsd:annotation>
       <xsd:complexType>
     <xsd:sequence>
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      <xsd:element
       name="Kraj" type="adr:KrajTyp">
       <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
   Kraj
        </xsd:documentation>
       </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element
       name="Wojewodztwo" type="adr:WojewodztwoTyp">
       <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
   Województwo
        </xsd:documentation>
       </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element
       name="Powiat" type="adr:PowiatTyp">
       <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
   Powiat
        </xsd:documentation>
       </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <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="NrLokalu" type="adr:LokalTyp">
       <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
   Nr lokalu
        </xsd:documentation>
       </xsd:annotation>
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      </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="Poczta" type="adr:PocztaTyp">
       <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
   Poczta
        </xsd:documentation>
       </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element
       name="EMAIL" type="adr:EmailTyp">
       <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
   E-Mail
        </xsd:documentation>
       </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element
       name="Telefon" type="adr:TelefonTyp">
       <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
   Telefon
        </xsd:documentation>
       </xsd:annotation>
      </xsd:element>
     </xsd:sequence>
    </xsd:complexType></xsd:element>
   <xsd:element name="AdesNieruchomosci">
    <xsd:annotation>
     <xsd:documentation>
      C. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY
      KOMUNALNE
     </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
     <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Gmina" type="adr:GminaTyp">
 <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 17 – Poz. 3879



   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="NrLokalu"
 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="Poczta"
 type="adr:PocztaTyp">
 <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
   Poczta
  </xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="NrDzialki"
 type="xsd:string">
 <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
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   Numer działki
  </xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
      </xsd:element>
     </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
   </xsd:element>
  </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
 <xsd:simpleType 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:schema>
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