
UCHWAŁA NR XXX/380/16
RADY MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE

z dnia 22 grudnia 2016 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

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 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) oraz 
po przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Rada Miasta Piekary Śląskie
uchwala:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze Gminy Piekary Śląskie, na których 
powstają odpady komunalne, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Właściciel nieruchomości zamieszkałej jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości 
pierwszego mieszkańca. Deklarację należy złożyć osobiście do Urzędu Miasta Piekary Śląskie przy 
ul. Bytomskiej 84 lub Bytomskiej 92, 41 - 940 Piekary Śląskie lub przesłać drogą pocztową na wskazany wyżej 
adres, bądź złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

§ 3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za  
gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości zamieszkałej jest obowiązany złożyć 
do Urzędu Miasta Piekary Śląskie przy ul. Bytomskiej 84 lub Bytomskiej 92 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.

§ 4. Określa się warunki i tryb składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1) deklaracja opatrzona podpisem elektronicznym może być składana i przesyłana za pomocą elektronicznej 
Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP (epuap.gov.pl) lub za pośrednictwem Systemu 
Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP (www.sekap.pl),

2) deklaracja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej musi być opatrzona kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz 
identyfikacji elektronicznej  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) lub podpisem potwierdzonym profilem 
zaufanym ePUAP w rozumieniu art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 z późn. zm.),

3) format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między nimi w formacie danych XML określa się 
w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
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4) wzór elektroniczny deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości jest zgodny z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Przekazywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej deklaracji i załączników musi 
odbywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych w nich 
zawartych oraz w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XII/156/15 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie 
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

 

Przewodniczący Rady Miasta Piekary Śląskie

dr inż. Piotr Buchwald
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POLA JASNE WYPEŁNIA  WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB 

RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM  

 

DEKLARACJA  

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Podstawa prawna: art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.). 

Składający: Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie 

Gminy  Piekary Śląskie    

Miejsce składania: Urząd Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84 i Bytomska 92, 41-940 Piekary Śląskie. 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Prezydent Miasta Piekary Śląskie  

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

Pierwsza deklaracja (obowiązująca od ………………...) 

Zmiana danych (obowiązująca od ……………....) 

Korekta deklaracji (obowiązująca od …………………..)                  

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

2. Podmiot zobowiązany do złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

Właściciel                                                      Współwłaściciel                           Użytkownik wieczysty 

Zarządca nieruchomości wspólnej                Inny  

3. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 Osoba fizyczna                                           Osoba prawna                             Inny podmiot 

D. DANE IDENTYFIKACYJNE 

4. Imię i nazwisko (dot. osób fizycznych) /  Pełna nazwa (dot. osób prawnych) 

 

 

 

 

 

 

5. PESEL (dot. osób fizycznych) 

 

6. REGON 7. NIP 

8. Numer telefonu 9. Adres poczty elektronicznej 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/380/16

Rady Miasta Piekary Śląskie

z dnia 22 grudnia 2016 r.
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 ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

10. Kraj 11. Województwo 12. Powiat 

13. Gmina  14. Ulica 

 

15. Nr domu 16. Nr lokalu 

17. Miejscowość 18. Kod pocztowy 19. Poczta 

 ADRES DO KORESPONDENCJI (w przypadku, gdy jest inny niż adres zamieszkania / siedziby) 

20. Kraj 21. Województwo 22. Powiat 

23. Gmina 24. Ulica 

 

25. Nr domu 26. Nr lokalu 

27. Miejscowość 28. Kod pocztowy 29. Poczta 

E. DANE IDENTYFIKACYJNE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ NIECZYSTOŚCI 

30. Gmina 

    Piekary Śląskie 

31. Ulica 32. Nr domu 33. Nr lokalu 

34. Kod pocztowy 35. Numer działki 

36. Typ nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

                 zabudowa jednorodzinna                                                   zabudowa wielorodzinna 

F. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ 

37. Oświadczam, że na terenie nieruchomości odpady zbierane będą w sposób:  

      (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

                 selektywny                                                                         nieselektywny 

Liczba osób zamieszkująca nieruchomość wskazaną w dziale E niniejszej 

deklaracji 

38 

Wysokość stawki opłaty 

(Należy wybrać odpowiednią stawkę zgodnie z obowiązującą Uchwały Rady Miasta 

Piekary Śląskie w sprawie ustalenia stawki za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w zależności od wybranego sposobu zbierania odpadów) 

39 

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

wynosi: 
(Wpisać iloczyn poz. 38 i 39) 

 

40 

G. ZAŁĄCZNIKI (zaznacz właściwy kwadrat) 

  Pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika. 

  Dokument potwierdzający ustanowienie zarządcy - w przypadku zarządcy nieruchomości wspólnej. 
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H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ /  

OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 

 

 

………………………………………                                                          ………………………………….. 

                   (miejscowość i data)                                                                                          (czytelny podpis) 

I. ADNOTACJE ORGANU 

 

 

 

 

 

 

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 (Dz. U. z 2016r. poz. 599 z późn. 

zm.). 

Objaśnienia: 

1. Białe pola deklaracji należy wypełnić czytelnie komputerowo lub ręcznie, dużymi drukowanymi 

literami, czarnym lub niebieskim kolorem. 

2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 

mieszkańca. Deklarację należy złożyć osobiście do Urzędu Miasta Piekary Śląskie przy ul. Bytomskiej 84 lub 

Bytomskiej 92, 41-940 Piekary Śląskie lub przesłać drogą pocztową na wskazany wyżej adres, bądź złożyć za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

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

gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości zamieszkałej jest obowiązany złożyć do 

Urzędu Miasta Piekary Śląskie przy ul. Bytomskiej 84 lub Bytomskiej 92 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. 

4. Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje w przypadku 

nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy - za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości 

zamieszkuje mieszkaniec.  

5. W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część 

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. 

6. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo 

uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Prezydent Miasta określa, w drodze decyzji, 

wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla 

wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku - uzasadnione szacunki, w tym w przypadku 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających na 

nieruchomościach o podobnym charakterze.  

7. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się zgodnie z uchwałą Rady Miasta Piekary 

Śląskie w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 
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<?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/2016/12/02/2177/" 

 targetNamespace="http://rwd.sekap.pl/wzor/2016/12/02/2177/" 

 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 

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:annotation> 

         <xsd:documentation>I. ZAŁĄCZNIKI</xsd:documentation> 

        </xsd:annotation> 

        <xsd:complexContent mixed="false"> 

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

    <xsd:sequence> 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/380/16

Rady Miasta Piekary Śląskie

z dnia 22 grudnia 2016 r.
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     <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"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        Składający 

       </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> 

 

     <xsd:element name="OrganWlasciwy" 

      type="xsd:string"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA 

DEKLARACJI 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

     </xsd:element> 

     <xsd:element 

      name="OkolicznosciPowodujaceZlozenieDeklaracji"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

      <xsd:complexType> 

       <xsd:sequence> 

        <xsd:element name="Okolicznosci" 

         type="xsd:string"> 

         <xsd:annotation> 

 <xsd:documentation>Okoliczności</xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

        </xsd:element> 

        <xsd:choice> 
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         <xsd:element name="Pierwsza"> 

          <xsd:annotation> 

           <xsd:documentation> 

            pierwsza 

deklaracja 

           </xsd:documentation> 

          </xsd:annotation> 

          <xsd:complexType> 

           <xsd:sequence> 

            <xsd:element 

name="Data" 

           type="emptydate"> 

            

 <xsd:annotation> 

           <xsd:documentation> 

             

  obowiązująca od 

           (rok-miesiąc-dzień) 

             

 </xsd:documentation> 

          </xsd:annotation> 

           

 </xsd:element> 

           </xsd:sequence> 

          </xsd:complexType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element name="Korekta"> 

          <xsd:annotation> 

           <xsd:documentation> 

            Korekta 

deklaracji 

           </xsd:documentation> 

          </xsd:annotation> 

          <xsd:complexType> 

           <xsd:sequence> 

            <xsd:element 

name="Data" 

            

 type="emptydate"> 

            

 <xsd:annotation> 

             

 <xsd:documentation> 

             

  obowiązująca od 

             

  (rok-miesiąc-dzień) 

             

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

           

 </xsd:element> 

           </xsd:sequence> 

          </xsd:complexType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element name="Zmiana"> 

          <xsd:annotation> 

           <xsd:documentation> 

            Zmiana danych 

</xsd:documentation> 

          </xsd:annotation> 

          <xsd:complexType> 

           <xsd:sequence> 

            <xsd:element 

name="Data" 

            

 type="emptydate"> 

            

 <xsd:annotation> 

             

 <xsd:documentation> 

             

  obowiązująca od 

             

  (rok-miesiąc-dzień)</xsd:documentation> 

            

 </xsd:annotation> 

           

 </xsd:element> 

           </xsd:sequence> 

          </xsd:complexType> 

         </xsd:element> 

        </xsd:choice> 

 

       </xsd:sequence> 

      </xsd:complexType> 

     </xsd:element> 

     <xsd:element name="SkladajacyDeklaracje"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO 

ZŁOŻENIA 

        DEKLARACJI 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

      <xsd:complexType> 

       <xsd:sequence> 
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        <xsd:choice> 

 

 

 

 

         <xsd:element fixed="true" 

          name="Wlasciciel" 

type="xsd:boolean"> 

          <xsd:annotation> 

           <xsd:documentation> 

            Właściciel 

           </xsd:documentation> 

          </xsd:annotation> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element name="Wspowpasciciel" 

          type="xsd:boolean"> 

          <xsd:annotation> 

           <xsd:documentation> 

           

 Współwłaściciel 

           </xsd:documentation> 

          </xsd:annotation> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

         

 name="UzytkownikWoeczysty" type="xsd:boolean"> 

          <xsd:annotation> 

           <xsd:documentation> 

            Użytkownik 

wieczysty 

           </xsd:documentation> 

          </xsd:annotation> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element fixed="true" 

          name="Zarzadca" 

type="xsd:boolean"> 

          <xsd:annotation> 

           <xsd:documentation> 

            Zarządca 

nieruchomości 

            wspólnej 

           </xsd:documentation> 

          </xsd:annotation> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element fixed="true" 

          name="Inny" 

type="xsd:boolean"> 

          <xsd:annotation> 

           <xsd:documentation> 
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            Inny 

           </xsd:documentation> 

          </xsd:annotation> 

         </xsd:element> 

        </xsd:choice> 

       </xsd:sequence> 

      </xsd:complexType> 

     </xsd:element> 

     <xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        D. DANE IDENTYFIKACYJNE 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

      <xsd:complexType> 

       <xsd:sequence> 

        <xsd:choice> 

         <xsd:element 

name="OsobaFizyczna"> 

          <xsd:annotation> 

           <xsd:documentation> 

            Osoba fizyczna 

           </xsd:documentation> 

          </xsd:annotation> 

          <xsd:complexType> 

           <xsd:sequence> 

            <xsd:element 

            

 name="OsobaFizycznaDane"> 

            

 <xsd:annotation> 

             

 <xsd:documentation> 

             

  - dane 

             

  identyfikacyjne 

             

 </xsd:documentation> 

            

 </xsd:annotation> 

            

 <xsd:complexType> 

             

 <xsd:sequence> 

             

  <xsd:element 

             

   ref="os:Nazwisko" maxOccurs="3" minOccurs="1"> 
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  </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 
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    </xsd:documentation> 

             

   </xsd:annotation> 

             

  </xsd:element> 

             

  <xsd:element 

             

   name="e-mail" type="adr:EmailTyp"> 

             

   <xsd:annotation> 

             

    <xsd:documentation> 

             

     Adres 

             

     poczty 

             

     elektronicznej 

             

    </xsd:documentation> 

             

   </xsd:annotation> 

             

  </xsd:element> 

             

  <xsd:element 

             

   name="AdresZamieszkania"> 

             

   <xsd:annotation> 

             

    <xsd:documentation> 

             

     ADRES 

             

     ZAMIESZKANIA 

             

    </xsd:documentation> 

             

   </xsd:annotation> 

             

   <xsd:complexType> 

             

    <xsd:sequence> 

             

     <xsd:element 
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      name="Kraj" type="xsd:string"> 

             

      <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 
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      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> 
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     <xsd:element 

             

      name="NrLokalu" type="adr:LokalTyp"> 

             

      <xsd:annotation> 

             

       <xsd:documentation> 

             

        Nr 

             

        lokalu 

             

       </xsd:documentation> 

             

      </xsd:annotation> 

             

     </xsd:element> 

             

     <xsd:element 

             

      name="Mijescowosc" 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> 
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      </xsd:annotation> 

             

     </xsd:element> 

             

     <xsd:element 

             

      name="Poczta" type="adr:PocztaTyp"> 

             

      <xsd:annotation> 

             

       <xsd:documentation> 

             

        Poczta 

             

       </xsd:documentation> 

             

      </xsd:annotation> 

             

     </xsd:element> 

             

    </xsd:sequence> 

             

   </xsd:complexType> 

             

  </xsd:element> 

             

  <xsd:element 

             

   name="AdresDoKorespondencji" minOccurs="0" 

             

   maxOccurs="1"> 

             

   <xsd:annotation> 

             

    <xsd:documentation>adres do korespondencji (w przypadku, gdy jest inny niż 

adres zamieszkania/siedziby) 

             

    </xsd:documentation> 

             

   </xsd:annotation> 

             

   <xsd:complexType> 

             

    <xsd:sequence> 

             

     <xsd:element 

             

      name="Kraj" type="xsd:string"> 
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      <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"> 
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      <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 
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      name="NrLokalu" type="adr:LokalTyp"> 

             

      <xsd:annotation> 

             

       <xsd:documentation> 

             

        Nr 

             

        lokalu 

             

       </xsd:documentation> 

             

      </xsd:annotation> 

             

     </xsd:element> 

             

     <xsd:element 

             

      name="Mijescowosc" 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> 
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     </xsd:element> 

             

     <xsd:element 

             

      name="Poczta" type="adr:PocztaTyp"> 

             

      <xsd:annotation> 

             

       <xsd:documentation> 

             

        Poczta 

             

       </xsd:documentation> 

             

      </xsd:annotation> 

             

     </xsd:element> 

             

    </xsd:sequence> 

             

   </xsd:complexType> 

             

  </xsd:element> 

             

 </xsd:sequence> 

            

 </xsd:complexType> 

           

 </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 

            

 name="OsobaPrawnaDane" type="OsobaPrawnaType"> 

            

 <xsd:annotation> 
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 <xsd:documentation> 

             

  - dane 

             

  identyfikacyjne 

             

 </xsd:documentation> 

            

 </xsd:annotation> 

           

 </xsd:element> 

           </xsd:sequence> 

          </xsd:complexType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

          name="InnyPodmiot"> 

          <xsd:annotation> 

          

 <xsd:documentation>Inny podmiot 

           </xsd:documentation> 

          </xsd:annotation> 

          <xsd:complexType> 

           <xsd:sequence> 

            <xsd:element 

            

 name="OsobaPrawnaDane" type="OsobaPrawnaType"> 

            

 <xsd:annotation> 

             

 <xsd:documentation> 

             

  - dane 

             

  identyfikacyjne 

             

 </xsd:documentation> 

            

 </xsd:annotation> 

           

 </xsd:element> 

 

           </xsd:sequence> 

          </xsd:complexType> 

         </xsd:element> 

        </xsd:choice> 

       </xsd:sequence> 

      </xsd:complexType> 

     </xsd:element> 
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     <xsd:element name="DaneNieruchomosci"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        E. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ 

        POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

      <xsd:complexType> 

       <xsd:sequence> 

        <xsd:element name="Adres"> 

 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           Adres nieruchomości 

          </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> 
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           <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="KodPocztowy" type="adr:KodPocztowyTyp"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 Kod pocztowy 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

           

 name="NrDzialki" type="str:Tekst65Typ"> 

           

 <xsd:annotation> 
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 <xsd:documentation> 

             

 Numer działki 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           </xsd:element> 

          </xsd:sequence> 

         </xsd:complexType> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element 

         name="TypNieruchomosci"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation>Typ 

nieruchomości</xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

         <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 

           <xsd:choice> 

            <xsd:element 

            

 name="ZabudowaJednorodzinna" type="xsd:boolean"> 

            

 <xsd:annotation> 

             

 <xsd:documentation>zabudowa jednorodzinna</xsd:documentation> 

            

 </xsd:annotation> 

           

 </xsd:element> 

                                                <xsd:element 

            

 name="ZabudowaWilorodzinna" type="xsd:boolean"> 

            

 <xsd:annotation> 

             

 <xsd:documentation>zabudowa wielorodzinna</xsd:documentation> 

            

 </xsd:annotation> 

                                                </xsd:element> 

                                            </xsd:choice> 

                                        </xsd:sequence> 

         </xsd:complexType> 

        </xsd:element> 

                            </xsd:sequence> 

      </xsd:complexType> 

     </xsd:element> 
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                    <xsd:element name="OdpadyZbierane"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation>F. 

OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ</xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

         <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 

           <xsd:element 

           

 name="Oswiadczam"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 Oświadczam, że 

             

 na terenie 

             

 nieruchomości 

             

 odpady zbierane 

             

 będą w sposób: 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           

 <xsd:complexType> 

            

 <xsd:sequence> 

             

 <xsd:choice> 

             

  <xsd:element 

             

   fixed="true" name="Selektywny" type="xsd:boolean"> 

             

   <xsd:annotation> 

             

    <xsd:documentation>selektywny</xsd:documentation> 

             

   </xsd:annotation> 

 

             

  </xsd:element> 

             

  <xsd:element 
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   fixed="true" name="Nieselektywny" type="xsd:boolean"> 

             

   <xsd:annotation> 

             

    <xsd:documentation>nieselektywny</xsd:documentation> 

             

   </xsd:annotation> 

             

  </xsd:element> 

             

 </xsd:choice> 

            

 </xsd:sequence> 

           

 </xsd:complexType> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

           

 name="IloscMieszkancow" type="xsd:nonNegativeInteger"> 

                                    <xsd:annotation> 

                                     <xsd:documentation>Liczba osób zamieszkująca nieruchomość wskazaną w dziale E 

niniejszej 

deklaracji</xsd:documentation></xsd:annotation> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

           

 name="StawkaOplaty" type="xsd:decimal"> 

                                    <xsd:annotation> 

                                     <xsd:documentation>Wysokość stawki opłaty</xsd:documentation></xsd:annotation> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

           

 name="WysokoscMiesiecznejOplaty" type="xsd:decimal"> 

                                    <xsd:annotation> 

                                     <xsd:documentation>Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, 

wynosi:</xsd:documentation></xsd:annotation> 

           </xsd:element> 

          </xsd:sequence> 

         </xsd:complexType> 

        </xsd:element> 

                    <xsd:element name="Zal"> 

                        <xsd:annotation> 

                         <xsd:documentation>G. ZAŁĄCZNIKI</xsd:documentation> 

                        </xsd:annotation> 

                        <xsd:complexType> 

                      <xsd:sequence> 
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                                <xsd:element name="Zalaczniki" type="str:ZalacznikTyp" maxOccurs="1" 

minOccurs="0"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        Pełnomocnictwo w przypadku 

        reprezentowania właściciela 

        nieruchomości przez pełnomocnika. 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

     </xsd:element> 

                                <xsd:element name="Zalacznik2" type="str:ZalacznikTyp" maxOccurs="1" 

minOccurs="0"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        Dokument potwierdzający ustanowienie 

        zarządcy - w przypadku zarządcy 

        nieruchomości wspólnej. 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

     </xsd:element> 

                      </xsd:sequence> 

                     </xsd:complexType></xsd:element> 

     <xsd:element name="PodpisSkladajacego"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        H.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> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element ref="os:Imie"></xsd:element> 

        <xsd:element 

ref="os:Nazwisko"></xsd:element> 

       </xsd:sequence> 

      </xsd:complexType> 

     </xsd:element> 
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    </xsd:sequence> 

   </xsd:extension> 

  </xsd:complexContent> 

 </xsd:complexType> 

 

 

 

 <xsd:complexType name="OsobaPrawnaType"> 

  <xsd:sequence> 

   <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="Telefon" type="adr:TelefonTyp"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation> 

      Numer telefonu 

     </xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="Email" type="adr:EmailTyp"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation> 

      Adres poczty elektronicznej 

     </xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="AdresSiedziby"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO 

DEKLARACJĘ 

     </xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

    <xsd:complexType> 

     <xsd:sequence> 

      <xsd:element name="Kraj" type="xsd:string"> 

       <xsd:annotation> 

        <xsd:documentation> 

         Kraj 

        </xsd:documentation> 

       </xsd:annotation> 

      </xsd:element> 

      <xsd:element name="Wojewodztwo" 

       type="adr:WojewodztwoTyp"> 

       <xsd:annotation> 
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        <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> 

      </xsd:element> 

      <xsd:element name="Mijescowosc" 

       type="adr:MiejscowoscTyp"> 

       <xsd:annotation> 

        <xsd:documentation> 

         Miejscowość 

        </xsd:documentation> 
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       </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:sequence> 

    </xsd:complexType> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="AdresDoKorespondencji" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>adres do korespondencji (w przypadku, gdy jest 

inny niż adres zamieszkania/siedziby)</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

    <xsd:complexType> 

                                                                 <xsd:sequence> 

                                                                  <xsd:element name="Kraj" type="xsd:string"> 

                                                                            <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> 
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                                                                  <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="Mijescowosc" 

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: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:complexType name="OrganWlasciwyType"> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="NewElement" type="xsd:string"></xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

</xsd:schema> 
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