
UCHWAŁA NR XXX/245/2017
RADY MIEJSKIEJ BĘDZINA

z dnia 22 lutego 2017 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 6n ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 ustawy 
z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., 
poz. 250 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych zgodnie z Uchwałą Nr LIV/958/2010 Rady 
Miejskiej Będzina z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie sposobu konsultowania z radą działalności pożytku 
publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 
dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Rada Miejska Będzina
uchwala:

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

2. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej 
przez właściciela nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, 
stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Deklaracje, o których mowa w § 1 ust. 1 i 2, właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć 
w następujących terminach:

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

b) w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych 
powstających na danej nieruchomości.

2. Deklaracje, o których mowa w § 1 ust.1 i 2, właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć do Urzędu 
Miejskiego w Będzinie ul. 11 Listopada 20, 42- 500 Będzin.

§ 3. 1. Określa się następujące warunki i tryb składania deklaracji, o których mowa w § 1 ust. 1 i 2 za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1) format elektroniczny deklaracji określa się w formacie danych XML,
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2) układ informacji i powiązań między nimi w deklaracji w formacie danych XML określa załącznik Nr 3 do 
niniejszej uchwały,

3) deklaracje w formie elektronicznej przesyłać należy za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług 
Administracji Publicznej (ePUAP), dostępnej pod adresem internetowym www.epuap.gov.pl lub Systemu 
Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP pod adresem internetowym www.sekap.pl,

4) deklaracja przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 
2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) lub 
podpisem potwierdzonym profilem zaufanym Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej 
albo podpisem składanym przy użyciu certyfikatu cc-sekap w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz. U z 2014 r. 
poz. 1114).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Będzina.

§ 5. Z dniem wejścia niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XV/118/2015 Rady Miejskiej Będzina z dnia 
16 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości.

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

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Będzina

Krzysztof Dudziński
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 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/245/2017
Rady Miejskiej Będzina z dnia 22 lutego 2017 r.                                                                                    

 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA BĘDZINA

Podstawa prawna Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.)

Składający: Właściciele nieruchomości  znajdujących się w granicach administracyjnych Miasta Będzina,  na 
których powstają odpady komunalne.

Organ właściwy do
złożenia deklaracji 

Prezydent Miasta Będzina 

Miejsce składania: Urząd Miejski w Będzinie 42-500 Będzin ul. 11-go Listopada 20
A. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
(odpowiednie zaznaczyć znakiem x)

1. □ Pierwsza deklaracja   2. □ Zmiana danych 3.□ Korekta deklaracji
Data
__ __ . __ __ . __ __ __ __

Data zaistnienia zmiany
__ __ .__ __. __ __ __ __ 

Okres obowiązywania korekty
od __ __ .__ __. __ __ __ __ 
do __ __ .__ __. __ __ __ __ 

Uwaga!   Do korekty deklaracji należy przedłożyć pismo wyjaśniające przyczynę korekty
B. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
4.Miejscowość 5.Kod pocztowy 6.Poczta

7.Ulica 8.Numer domu 9.Numer lokalu

C. RODZAJ NIERUCHOMOŚCI
10. Rodzaj nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat) □ zamieszkała (nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy)                          
□ niezamieszkała - nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne  (np.działalność 
gospodarcza, obiekty użyteczności publicznej, szkoły, szpitale, hotele itp.)                        □ inna (nieruchomość, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą, a w części nieruchomości, na której nie 
zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne)
D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
 11. Dane składającego deklarację ( zaznaczyć właściwy kwadrat)□ osoba fizyczna               □ osoba prawna              □ jednosta organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Określenie skladającego deklarację

 12. Tytuł prawny, forma władania nieruchomością (zaznaczyć właściwy kwadrat)
  □ własność                                                                                     □ współwłasność
  □ użytkowanie wieczyste                                                              □ inny podmiot władający nieruchomością
  □ jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu
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D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBA FIZYCZNA
13. Imię 14. Nazwisko

15. PESEL 16.Imiona rodziców

17.Numer telefonu 18. Adres e-mail

D.2. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBA PRAWNA
19. Pełna nazwa podmiotu

20. Identyfikator podatkowy NIP 21. REGON 22. KRS

23. Nr telefonu 24. Adres e-mail

D.3. DANE KORESPONDENCYJNE
25.Kraj 26. Województwo 27. Powiat

28. Miejscowość 29. Kod pocztowy 30.Poczta

31.Gmina 32. Ulica 33. Nr domu 34. Nr lokalu

E. DEKLAROWANY SPOSÓB GROMADZENIA I ODBIERANIA  ODPADÓW
35. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w punkcie B odpady komunalne będą zbierane w następujący
sposób:
  □ odpady zbierane selektywnie (zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i  Porządku na  terenie   
         Miasta Będzina ) □ zmieszane odpady komunalne (odpady komunalne nie poddane segregacji)
F. LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH   NIERUCHOMOŚĆ, DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST 
DEKLARACJA (NALEŻY WYPEŁNIĆ DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ I INNEJ)
36.                         Oświadczam, że na terenie nieruchomości określonej w punkcie B zamieszkuje:

            …..................................................................................             (należy podać ilość mieszkańców)
F.1.  OBLICZENIE  WYSOKOŚCI  MIESIĘCZNEJ  OPŁATY  ZA  GOSPODAROWANIE  ODPADAMI
KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI  ZAMIESZKAŁEJ (liczona  jako  iloczyn  osób  zamieszkujących
nieruchomość i stawki opłaty uchwalonej przez  Radę Miejską Będzina)
                                                                                                                                                             
37.                                              x                                      =                                                                       
                      liczba osób                                stawka opłaty uchwalona                               wysokość opłaty
                      zamieszkujących                       przez  Radę Miejską Będzina                    (należy podać kwotę w PLN)                         
                      nieruchomość                            dla wybranego w pkt E sposobu 
                                                                        zbierania odpadów 
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F.2. INFORMACJA O POJEMNIKACH NALEŻY WYPEŁNIĆ DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ I  INNEJ

Rodzaj
pojemnika

Ilość
pojemników

Lokalizacja pojemnika/ rodzaj własności
120 l 38. 39.
240 l 40. 41.
1100 l 42. 43.
3m3 44. 45.
5m3 46. 47.
7m3 48. 49.
G.  OBLICZENIE  WYSOKOŚCI  MIESIĘCZNEJ  OPŁATY  ZA  GOSPODAROWANIE  ODPADAMI
KOMUNALNYMI DLA  NIERUCHOMOŚCI  NIEZAMIESZKAŁEJ  I  INNEJ  (NALEŻY  WYPEŁNIĆ  DLA
NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ I INNEJ)
Pojemność pojemnika 
przeznaczonego dla 
nieruchomości 
wskazanej w części  B

Ilość pojemników Częstotliwość  odbioru
w miesiącu

Stawka opłaty Wysokość opłaty 
(liczona jako iloczyn 
ilości pojemników, 
krotności odbioru oraz 
stawki opłaty)

120 l 50. 51. 52. 53.
240 l 54. 55. 56. 57.
1100 l 58. 59. 60. 61.
3m3 62. 63. 64. 65.
5m3 66. 67. 68. 69.
7m3 70. 71. 72. 73.
prasokontener 74. 75. 76. 77.
ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ OPŁATY W PLN 78
H. CAŁKOWITA WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY 
79. (Łączna suma wysokości opłaty wyliczonej w polu 37 i 78)
...............................................................                     ........................................................................................
Wysokość opłaty  w PLN                                          Słownie
I. INFORMACJA O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA  NA  POTRZEBY WŁASNE *
80.Czy nieruchomość wskazana w części B niniejszej deklaracji wyposażona jest w kompostownik?

□ tak (należy podać pojemność)  .............  [m³]         □ nie 
Zgoda na przesyłanie korespondencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów 
o świadczeniu usług drogą elektroniczną
81.(Zaznaczyć właściwy kwadrat)          □  wyrażam zgodę                           □   nie wyrażam zgody

82.

...............................................................
Miejscowość i data

83.    

..........................................................................................
Czytelny podpis składającego deklarację

( z podaniem imienia i nazwiska; pieczątka osoby
upoważnionej)
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ADNOTACJE URZĘDOWE

*Dane o posiadaniu kompostownika służą jedynie potrzebom statystycznym.
 
  Pouczenie:
1.Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji   (t.j. Dz. U. z 2012r.  poz. 1015)
2.W przypadku niezłożenia deklaracji   o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pomimo
takiego  obowiązku  albo  uzasadnionych  wątpliwości  co  do  danych  zawartych  w deklaracji    Prezydent  Miasta
Będzina określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę
uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym
charakterze.
Objaśnienia:

1) Przez nieruchomości zamieszkałe  należy rozumieć nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, o których
mowa w art. 6c ust.  1 ustawy, a więc nieruchomości na których człowiek bytuje stale lub czasowo, spożywa
posiłki, przechowuje majątek, spędza czas przeznaczony na odpoczynek niezależnie od czasowych nieobecności
związanych  z wypoczynkiem,  urlopem,  odwiedzinami  u  przyjaciół  i  krewnych,  interesami,  leczeniem
medycznym lub pielgrzymkami religijnymi.2) Przez  nieruchomości  niezamieszkałe  należy  rozumieć  nieruchomość,  na  której  nie  zamieszkują  mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne,  np.  działalność gospodarcza,  obiekty użyteczności publicznej,  szkoły,  szpitale,
hotele, itp.

3) Deklarację składa właściciel  nieruchomości  przez którego rozumie się  także współwłaścicieli,  użytkowników
wieczystych  oraz  jednostki  organizacyjne  i  osoby  posiadające  nieruchomości  w  zarządzie  lub  użytkowaniu
a także inne podmioty władające nieruchomością.
W  zabudowie  wielorodzinnej  obowiązek  składania  deklaracji  ciąży  na  osobach  sprawujących  zarząd  nad  
nieruchomością wspólną, w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r.  o  własności  lokali  (tekst  
jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz.903 z późn. zm.), lub właściciele  lokali  jeżeli  zarząd  nie  został  
wybrany.
Do  deklaracji  należy  dołączyć  dokument  potwierdzający  pełnomocnictwo.  W przypadku  pełnomocnictwa  
ogólnego  lub  szczegółowego,  pełnomocnictwo  powinno  być  udzielone  na piśmie  i  złożone  z niniejszą  
deklaracją w oryginale lub w formie uwierzytelnionego odpisu z uiszczoną opłatą skarbową.

4) W przypadku posiadania więcej niż jednej nieruchomości, ich właściciel lub zarządca zobowiązany jest złożyć
odrębną deklarację dla każdej nieruchomości.

5) Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać należy (bez wezwania) do piątego dnia po upływie
każdego miesiąca, którego dotyczy opłata (zgodnie z Uchwałą  Rady Miejskiej w Będzinie w sprawie określenia
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi).
W przypadku nieterminowej wpłaty zostaną naliczone i pobrane odsetki za zwłokę.

6) Opłatę można uiszczać w kasie Urzędu Miejskiego lub przelewem na wyodrębniony rachunek bankowy. 
7) Deklaracje  do  Urzędu  Miejskiego  w  Będzinie  można  dostarczać  osobiście,  listownie  lub elektronicznie  za

pośrednictwem  Elektronicznej  Platformy  Usług  Administracji  Publicznej  (ePUAP),  dostępnej  pod  adresem
internetowym www.epuap.gov.pl lub Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP pod
adresem  internetowym  www.sekap.pl.  Deklaracja  przesyłana  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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.
262) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej
albo podpisem składanym przy użyciu certyfikatu cc-sekap.
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 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/245/2017Rady Miejskiej Będzina z dnia 22 lutego 2017 r.                                                                                        
 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI

LETNISKOWE LUB INNYCH NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO-
WYPOCZYNKOWE, WYKORZYSTYWANYCH PRZEZ CZĘŚĆ ROKU

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

Składający: Właściciele  nieruchomości,  na  których  znajdują  się  domki  letniskowe  lub  innych
nieruchomości  wykorzystywanych  na  cele  rekreacyjno-wypoczynkowe,  znajdujących  się
w granicach administracyjnych miasta Będzina,  na których powstają odpady komunalne.

Organ właściwy do
złożenia deklaracji 

Prezydent Miasta Będzina 

Miejsce składania: Urząd Miejski w Będzinie 42-500 Będzin ul. 11-go Listopada 20
A. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
(odpowiednie zaznaczyć znakiem x)

1. □ Pierwsza deklaracja   2. □ Zmiana danych 3.□ Korekta deklaracji
Data
__ __ . __ __ . __ __ __ __

Data zaistnienia zmiany
__ __ .__ __. __ __ __ __ 

Okres obowiązywania korekty
od __ __ .__ __. __ __ __ __ 
do __ __ .__ __. __ __ __ __ 

Uwaga!   Do korekty deklaracji należy przedłożyć pismo wyjaśniające przyczynę korekty
B. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
4.Miejscowość 5.Kod pocztowy 6.Poczta

7.Ulica 8.Numer domu 9.Numer lokalu

10. Nazwa ogrodu działkowego 11. Nr ewidencyjny nieruchomości

C. RODZAJ NIERUCHOMOŚCI
12. Rodzaj nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
□ domek letniskowy                           
□ inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywana przez część roku 
(np. działki na terenie rodzinnego ogrodu działkowego)
D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
 13. Dane składającego deklarację ( zaznaczyć właściwy kwadrat)□ osoba fizyczna               □ osoba prawna              □ jednosta organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
Określenie skladającego deklarację
 14. Tytuł prawny, forma władania nieruchomością (zaznaczyć właściwy kwadrat)
  □ własność                                                                                     □ współwłasność
  □ użytkowanie wieczyste                                                              □ inny podmiot władający nieruchomością
  □ jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu
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D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBA FIZYCZNA
15. Imię 16. Nazwisko

17. PESEL 18.Imiona rodziców

19. Numer telefonu 20. Adres e-mail

D.2. DANE IDENTYFIKACYJNE PODMIOTU
21. Pełna nazwa podmiotu

22. Identyfikator podatkowy NIP 23. REGON 24. KRS

25. Nr telefonu 26. Adres e-mail

D.3. DANE KORESPONDENCYJNE
27.Kraj 28. Województwo 29. Powiat

30. Miejscowość 31. Kod pocztowy 32.Poczta

33.Gmina 34. Ulica 35. Nr domu 36. Nr lokalu

E. DEKLAROWANY SPOSÓB ZBIERANIA I ODBIERANIA  ODPADÓW
37.  Oświadczam,  że  na  terenie  nieruchomości  wskazanej  w  punkcie  B odpady  komunalne będą  zbierane
w następujący sposób:
  □ odpady zbierane selektywnie (zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i  porządku na  terenie   
         miasta Będzina ) □ zmieszane odpady komunalne (odpady komunalne nie poddane segregacji)
F. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA 
NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB INNYCH NIERUCHOMOŚCI 
WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE

Stawka opłaty 
/zł/

Ilość nieruchomości
/szt./

Łączna suma opłaty 
/zł/

Ryczałtowa  roczna  stawka  opłaty  od
nieruchomości,  na  której  znajduje  się  domek
letniskowy  lub  innej  nieruchomości
wykorzystywanej  na  cele  rekreacyjno  –
wypoczynkowe,  jeżeli  odpady  są  zbierane
i odbierane w sposób selektywny

38.
44,00 zł

39. 40.

Ryczałtowa  roczna  stawka  opłaty  od
nieruchomości,  na  której  znajduje  się  domek
letniskowy  lub  innej  nieruchomości
wykorzystywanej  na  cele  rekreacyjno  –
wypoczynkowe,  jeżeli  odpady  nie  są  zbierane
i odbierane w sposób selektywny

41.
60,00 zł

42. 43.

ŁĄCZNA SUMA 44. 45. 46.
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G. INFORMACJA O POJEMNIKACH
Wielkość 
pojemnika

Ilość 
pojemników

Lokalizacja pojemnika 

47. 120 l 48. 49.
50. 240 l 51.
52. 1100 l 53.
54. 3 m3 55.
56. 5 m3 57.
58. 7 m3 59.
H. CAŁKOWITA WYSOKOŚĆ ROCZNEJ OPŁATY 
60. (Łączna suma wysokości opłaty wyliczonej w polu 46.)

...............................................................                     ........................................................................................
Wysokość opłaty  w PLN                                          Słownie
I. INFORMACJA O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA  NA  POTRZEBY WŁASNE *
61.Czy nieruchomość wskazana w części B niniejszej deklaracji wyposażona jest w kompostownik?

□ tak (należy podać pojemność)  .............  [m³]         □ nie 
Zgoda na przesyłanie korespondencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów 
oświadczeniu usług drogą elektroniczną
62.(zaznaczyć właściwy kwadrat)          □  wyrażam zgodę                           □   nie wyrażam zgody

63.

...............................................................
Miejscowość i data

64.    

..........................................................................................
Czytelny podpis składającego deklarację

( z podaniem imienia i nazwiska; pieczątka osoby
upoważnionej)

ADNOTACJE URZĘDOWE

*Dane o posiadaniu kompostownika służą jedynie potrzebom statystycznym. 
  Pouczenie:
1.Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
2.W przypadku niezłożenia deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pomimo
takiego obowiązku albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji   Prezydent Miasta
Będzina określa,  w drodze decyzji,  wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  biorąc pod
uwagę uzasadnione szacunki,  w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach
o podobnym charakterze.
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Objaśnienia:

1) Deklaracje do  Urzędu Miejskiego w Będzinie  można dostarczać osobiście,  listownie  lub elektronicznie  za
pośrednictwem Elektronicznej  Platformy Usług Administracji  Publicznej  (ePUAP),  dostępnej  pod adresem
internetowym www.epuap.gov.pl lub Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP
pod adresem internetowym www.sekap.pl. Deklaracja przesyłana 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.
poz.  262) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym Elektronicznej  Platformy Usług  Administracji
Publicznej albo podpisem składanym przy użyciu certyfikatu cc-sekap.2) Deklarację składa właściciel nieruchomości przez którego rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników
wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu
a także inne podmioty władające nieruchomością.3) Opłatę można uiszczać w kasie Urzędu Miejskiego lub przelewem na wyodrębniony rachunek bankowy. 

4) W  przypadku  ogrodów  działkowych  ich  zarządca  zobowiązany  jest  złożyć  jedną  deklarację  obejmującą
wszystkie ilości działek wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypocvzynkowe.5) Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać należy (bez wezwania) do 30 czerwca danego
roku (zgodnie z Uchwałą  Rady Miejskiej  w Będzinie w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu
uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi).
W przypadku nieterminowej wpłaty zostaną naliczone i pobrane odsetki za zwłokę.6) Domki letniskowe, lub inne nieruchomoąśc8i wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe to takie
nieruchomości, które służą do czasowego przebywania związanego z wypoczynkiem.
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/245/2017
Rady Miejskiej Będzina z dnia 22 lutego 2017 r.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xsd:schema 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns="http://rwd.sekap.pl/wzor/2017/01/16/2213/" 
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" 
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:ins="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" 
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" 
xmlns:os="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" 
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" 
xmlns:typ="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" attributeFormDefault="unqualified" 
elementFormDefault="qualified" 
targetNamespace="http://rwd.sekap.pl/wzor/2017/01/16/2213/"><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:imp
ort 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:impo
rt 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><xs
d: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 maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" 
ref="ds:Signature"/></xsd:sequence></xsd:complexType><xsd:complexType mixed="false" 
name="TrescDokumentuTyp"><xsd:complexContent mixed="false"><xsd:extension 
base="str:TrescDokumentuTyp"><xsd:sequence><xsd:elementfixed="Załącznik Nr 1 do ........... Rady 
Miejskiej Będzina z dnia ..............."name="Zrodlo" 
type="xsd:string"><xsd:annotation><xsd:documentation>Źródło</xsd:documentation></xsd:annotat
ion></xsd:element><xsd:elementfixed="Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)."name="PodstawaPrawna" 
type="xsd:string"><xsd:annotation><xsd:documentation>Podstawa 
prawna</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:elementfixed="Właściciele 
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nieruchomości  zamieszkałych znajdujących się w granicach administracyjnych Miasta Będzina,  na 
których powstają odpady komunalne."name="Skladajacy" 
type="xsd:string"><xsd:annotation><xsd:documentation>Składający</xsd:documentation></xsd:ann
otation></xsd:element><xsd:elementfixed="Urząd Miejski w Będzinie 42-500 Będzin ul. 11-go 
Listopada 20"name="MiejsceSkladaniaDeklaracji" 
type="xsd:string"><xsd:annotation><xsd:documentation>Miejsce 
składania:</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:elementname="Okolicznosci
PowodujaceZlozenieDeklaracji"><xsd:annotation><xsd:documentation>A. OKOLICZNOŚCI 
POWODUJĄCE OBOWIĄZEKZŁOŻENIA 
DEKLARACJI</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:choice
><xsd:element name="Pierwsza"><xsd:annotation><xsd:documentation>1. Pierwsza 
deklaracja</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element
name="RokMiesiac" 
type="xsd:date"><xsd:annotation><xsd:documentation>Data</xsd:documentation></xsd:annotation
></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element><xsd:element 
name="ZmiamaDanych"><xsd:annotation><xsd:documentation>2. Zmiana danych 
od</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:elementname="
RokMiesiac" 
type="xsd:date"><xsd:annotation><xsd:documentation>Datazaistniałejzmiany</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="Od"type="xsd:date"><xsd:annotation><xsd:documentation>Okresobowiązywaniakorekty 
od:</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element 
name="Do"type="xsd:date"><xsd:annotation><xsd:documentation>Okresobowiązywaniakorekty 
do:</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></x
sd:element></xsd:choice></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element><xsd:element 
name="AdresNieruchomosci"><xsd:annotation><xsd:documentation>B. ADRES NIERUCHOMOŚCI, 
NA KTÓREJPOWSTAJĄ ODPADY 
KOMUNALNE</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:elem
ent 
name="Miejscowosc"type="adr:MiejscowoscTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>Miejscowo
ść</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:document
ation></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>Numer 
domu</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element 
name="NrLokalu"type="adr:LokalTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>Numer 
lokalu</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType>
</xsd:element><xsd:element 
name="RodzajNieruchomosci"><xsd:annotation><xsd:documentation>C. RODZAJ 
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NIERUCHOMOŚCI</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:c
hoice><xsd:element 
name="Zamieszkala"><xsd:annotation><xsd:documentation>zamieszkała(nieruchomość, na 
którejzamieszkują 
mieszkańcy)</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:eleme
ntname="DaneSkladajacego"><xsd:annotation><xsd:documentation>D. 
DANESKŁADAJĄCEGODEKLARACJĘ</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:s
equence><xsd:choice><xsd:elementname="OsobaFizyczna"><xsd:annotation><xsd:documentation>
osobafizyczna</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:elem
entname="SkladajacyDeklaracje"><xsd:annotation><xsd:documentation>Określenieskladającegodekl
arację</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:choice><xsd:
elementfixed="true" 
name="Wlasnosc"type="xsd:boolean"><xsd:annotation><xsd:documentation>własność</xsd:docum
entation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:elementfixed="true" 
name="Wspolwlasnosc"type="xsd:boolean"><xsd:annotation><xsd:documentation>współwłasność<
/xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:elementfixed="true" 
name="UzytkownikWieczysty"type="xsd:boolean"><xsd:annotation><xsd:documentation>użytkowa
nie wieczyste </xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:elementfixed="true" 
name="Inny"type="xsd:boolean"><xsd:annotation><xsd:documentation> inny podmiot władający 
nieruchomością</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:elementfixed="true" 
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:choice></xsd:sequence>
</xsd:complexType></xsd:element><xsd:elementname="PierwszeImie" 
type="os:ImieTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>Imię</xsd:documentation></xsd:annotati
on></xsd:element><xsd:elementmaxOccurs="3" minOccurs="1" 
ref="os:Nazwisko"><xsd:annotation><xsd:documentation>Nazwisko</xsd:documentation></xsd:ann
otation></xsd:element><xsd:elementname="Pesel" 
type="os:PESELTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>PESEL</xsd:documentation></xsd:annot
ation></xsd:element><xsd:elementname="ImieMatki" 
type="os:ImieTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>Imię 
Matki</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:elementname="ImieOjca" 
type="os:ImieTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>ImięOjca</xsd:documentation></xsd:ann
otation></xsd:element><xsd:elementname="Telefon" 
type="adr:TelefonTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>Nrtelefonu</xsd:documentation></xs
d:annotation></xsd:element><xsd:elementname="Email" 
type="adr:EmailTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>Adrese-
mail</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></
xsd:element><xsd:elementname="OsobaFizycznaDzialalnosc"><xsd:annotation><xsd:documentation
>osobaprawna</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:ele
mentname="SkladajacyDeklaracje"><xsd:annotation><xsd:documentation>Określenieskladającegod
eklarację</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:choice><x
sd:elementfixed="true" 
name="Wlasnosc"type="xsd:boolean"><xsd:annotation><xsd:documentation>własność</xsd:docum
entation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:elementfixed="true" 
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name="Wspolwlasnosc"type="xsd:boolean"><xsd:annotation><xsd:documentation>współwłasność<
/xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:elementfixed="true" 
name="UzytkownikWieczysty"type="xsd:boolean"><xsd:annotation><xsd:documentation>użytkowa
nie wieczyste </xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:elementfixed="true" 
name="Inny"type="xsd:boolean"><xsd:annotation><xsd:documentation> inny podmiot władający 
nieruchomością</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:elementfixed="true" 
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:choice></xsd:sequence>
</xsd:complexType></xsd:element><xsd:elementname="PelnaNazwa" 
type="str:Tekst65Typ"><xsd:annotation><xsd:documentation>Pełnanazwapodmiotu</xsd:document
ation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:elementname="NIP" 
type="os:NIPTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>IdentyfikatorpodatkowyNIP</xsd:documen
tation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:elementname="Regon" 
type="ins:REGONTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>REGON</xsd:documentation></xsd:an
notation></xsd:element><xsd:elementname="KRS" 
type="ins:KRSTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>KRS</xsd:documentation></xsd:annotatio
n></xsd:element><xsd:elementname="NrTelefonu" 
type="adr:TelefonTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>Nrtelefonu</xsd:documentation></xs
d:annotation></xsd:element><xsd:elementname="Email" 
type="adr:EmailTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>Adrese-
mail</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></
xsd:element><xsd:elementname="Jednostka"><xsd:annotation><xsd:documentation>jednostaorgani
zacyjnanieposiadającaosobowościprawnej</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexTyp
e><xsd:sequence><xsd:elementname="SkladajacyDeklaracje"><xsd:annotation><xsd:documentation
>Określenieskladającegodeklarację</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:
sequence><xsd:choice><xsd:elementfixed="true" 
name="Wlasnosc"type="xsd:boolean"><xsd:annotation><xsd:documentation>własność</xsd:docum
entation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:elementfixed="true" 
name="Wspolwlasnosc"type="xsd:boolean"><xsd:annotation><xsd:documentation>współwłasność<
/xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:elementfixed="true" 
name="UzytkownikWieczysty"type="xsd:boolean"><xsd:annotation><xsd:documentation>użytkowa
nie wieczyste </xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:elementfixed="true" 
name="Inny"type="xsd:boolean"><xsd:annotation><xsd:documentation> inny podmiot władający 
nieruchomością</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:elementfixed="true" 
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:choice></xsd:sequence>
</xsd:complexType></xsd:element><xsd:elementname="PelnaNazwa" 
type="str:Tekst65Typ"><xsd:annotation><xsd:documentation>Pełnanazwapodmiotu</xsd:document
ation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:elementname="NIP" 
type="os:NIPTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>IdentyfikatorpodatkowyNIP</xsd:documen
tation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:elementname="Regon" 
type="ins:REGONTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>REGON</xsd:documentation></xsd:an
notation></xsd:element><xsd:elementname="KRS" 
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type="ins:KRSTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>KRS</xsd:documentation></xsd:annotatio
n></xsd:element><xsd:elementname="NrTelefonu" 
type="adr:TelefonTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>Nrtelefonu</xsd:documentation></xs
d:annotation></xsd:element><xsd:elementname="Email" 
type="adr:EmailTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>Adrese-
mail</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></
xsd:element></xsd:choice><xsd:elementname="DaneKorespondencyjne"><xsd:annotation><xsd:doc
umentation>DANEKORESPONDENCYJNE</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType>
<xsd:sequence><xsd:elementname="Kraj" 
type="xsd:string"><xsd:annotation><xsd:documentation>Kraj</xsd:documentation></xsd:annotatio
n></xsd:element><xsd:elementname="Wojewodztwo" 
type="adr:WojewodztwoTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>Województwo</xsd:document
ation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:elementname="Powiat" 
type="adr:PowiatTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>Powiat</xsd:documentation></xsd:an
notation></xsd:element><xsd:elementname="Miejscowosc" 
type="adr:MiejscowoscTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>Miejscowość</xsd:documentati
on></xsd:annotation></xsd:element><xsd:elementname="KodPocztowy" 
type="adr:KodPocztowyTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>Kodpocztowy</xsd:documentat
ion></xsd:annotation></xsd:element><xsd:elementname="Poczta" 
type="adr:PocztaTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>Poczta</xsd:documentation></xsd:an
notation></xsd:element><xsd:elementname="Gmina" 
type="adr:GminaTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>Gmina</xsd:documentation></xsd:an
notation></xsd:element><xsd:elementname="Ulica" 
type="adr:UlicaTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>Ulica</xsd:documentation></xsd:annot
ation></xsd:element><xsd:elementname="NrDomu" 
type="adr:BudynekTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>Nrdomu</xsd:documentation></xsd
:annotation></xsd:element><xsd:elementname="NrLokalu" 
type="adr:LokalTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>Nrlokalu</xsd:documentation></xsd:an
notation></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element></xsd:sequence></xsd
:complexType></xsd:element><xsd:elementname="Deklaracja"><xsd:annotation><xsd:documentati
on>E.DEKLAROWANYSPOSÓBGROMADZENIAI 
ODBIERANIAODPADÓW</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:sequence>
<xsd:elementname="Oswiadczenie" 
type="xsd:string"><xsd:annotation><xsd:documentation>Oświadczam,</xsd:documentation></xsd:a
nnotation></xsd:element><xsd:choice><xsd:elementname="Selektywnie" 
type="xsd:boolean"><xsd:annotation><xsd:documentation>odpadyzbieraneselektywnie(zgodniezRe
gulaminemUtrzymaniaCzystościi PorządkunaterenieMiastaBędzina)</xsd:documentation></xsd:anno
tation></xsd:element><xsd:elementname="Zmieszane" 
type="xsd:boolean"><xsd:annotation><xsd:documentation>zmieszaneodpadykomunalne(odpadyko
munalneniepoddanesegregacji)</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element></xsd:choice
></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element><xsd:elementname="LiczbaOsob"><xsd:annot
ation><xsd:documentation>F. LICZBAOSÓBZAMIESZKUJĄCYCHNIERUCHOMOŚĆ,DLA 
KTÓREJSKŁADANAJESTDEKLARACJA</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:
sequence><xsd:elementname="Oswiadczam" 
type="xsd:string"><xsd:annotation><xsd:documentation>Oświadczam</xsd:documentation></xsd:a
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nnotation></xsd:element><xsd:elementname="Liczba" 
type="xsd:integer"><xsd:annotation><xsd:documentation>ilośćmieszkańców</xsd:documentation><
/xsd:annotation></xsd:element><xsd:elementname="Obliczanie"><xsd:annotation><xsd:documenta
tion>OBLICZENIEWYSOKOŚCIMIESIĘCZNEJOPŁATYZAGOSPODAROWANIEODPADAMIKOMUNALNYMI
DLANIERUCHOMOŚCIZAMIESZKAŁEJ(liczonajakoiloczynosóbzamieszkującychnieruchomośćistawkiopł
atyuchwalonejprzezRadęMiejskąBędzina)</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType
><xsd:sequence><xsd:elementname="LiczbaOsob" 
type="xsd:string"><xsd:annotation><xsd:documentation>liczbaosóbzamieszkującychnieruchomość</
xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:elementname="Stawka" 
type="xsd:string"><xsd:annotation><xsd:documentation>stawkaopłatyuchwalonaprzezRadęMiejską
BędzinadlawybranegowpktEsposobu</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:el
ementname="Wysokosc" 
type="xsd:string"><xsd:annotation><xsd:documentation>wysokośćopłaty</xsd:documentation></xs
d:annotation></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element></xsd:sequence><
/xsd:complexType></xsd:element><xsd:elementname="InformacjaOPojemnikach"><xsd:annotation>
<xsd:documentation>INFORMACJA OPOJEMNIKACHNALEŻYWYPEŁNIĆ 
DLANIERUCHOMOŚCIZAMIESZKAŁEJI 
INNEJ</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:elementnam
e="Rodzaj"><xsd:annotation><xsd:documentation>Rodzajpojemnika</xsd:documentation></xsd:an
notation><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:elementname="Pierwszy" maxOccurs="1" 
minOccurs="0"><xsd:annotation><xsd:documentation>120L</xsd:documentation></xsd:annotation
><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:elementname="Ilosc" 
type="xsd:integer"><xsd:annotation><xsd:documentation>Ilośćpojemników</xsd:documentation></
xsd:annotation></xsd:element><xsd:elementname="Lokalizacja" 
type="xsd:string"><xsd:annotation><xsd:documentation>Lokalizacjapojemnika/rodzajwłasności</xsd
:documentation></xsd:annotation></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:eleme
nt><xsd:elementname="Drugi" maxOccurs="1" 
minOccurs="0"><xsd:annotation><xsd:documentation>240L</xsd:documentation></xsd:annotation
><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:elementname="Ilosc" 
type="xsd:integer"><xsd:annotation><xsd:documentation>Ilośćpojemników</xsd:documentation></
xsd:annotation></xsd:element><xsd:elementname="Lokalizacja" 
type="xsd:string"><xsd:annotation><xsd:documentation>Lokalizacjapojemnika/rodzajwłasności</xsd
:documentation></xsd:annotation></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:eleme
nt><xsd:elementname="Trzeci" maxOccurs="1" 
minOccurs="0"><xsd:annotation><xsd:documentation>1100L</xsd:documentation></xsd:annotatio
n><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:elementname="Ilosc" 
type="xsd:integer"><xsd:annotation><xsd:documentation>Ilośćpojemników</xsd:documentation></
xsd:annotation></xsd:element><xsd:elementname="Lokalizacja" 
type="xsd:string"><xsd:annotation><xsd:documentation>Lokalizacjapojemnika/rodzajwłasności</xsd
:documentation></xsd:annotation></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:eleme
nt><xsd:elementname="Czwarty" maxOccurs="1" 
minOccurs="0"><xsd:annotation><xsd:documentation>3m3</xsd:documentation></xsd:annotation>
<xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:elementname="Ilosc" 
type="xsd:integer"><xsd:annotation><xsd:documentation>Ilośćpojemników</xsd:documentation></
xsd:annotation></xsd:element><xsd:elementname="Lokalizacja" 
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type="xsd:string"><xsd:annotation><xsd:documentation>Lokalizacjapojemnika/rodzajwłasności</xsd
:documentation></xsd:annotation></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:eleme
nt><xsd:elementname="Piaty" maxOccurs="1" 
minOccurs="0"><xsd:annotation><xsd:documentation>5m3</xsd:documentation></xsd:annotation>
<xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:elementname="Ilosc" 
type="xsd:integer"><xsd:annotation><xsd:documentation>Ilośćpojemników</xsd:documentation></
xsd:annotation></xsd:element><xsd:elementname="Lokalizacja" 
type="xsd:string"><xsd:annotation><xsd:documentation>Lokalizacjapojemnika/rodzajwłasności</xsd
:documentation></xsd:annotation></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:eleme
nt><xsd:elementname="Szosty" maxOccurs="1" 
minOccurs="0"><xsd:annotation><xsd:documentation>7m3</xsd:documentation></xsd:annotation>
<xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:elementname="Ilosc" 
type="xsd:integer"><xsd:annotation><xsd:documentation>Ilośćpojemników</xsd:documentation></
xsd:annotation></xsd:element><xsd:elementname="Lokalizacja" 
type="xsd:string"><xsd:annotation><xsd:documentation>Lokalizacjapojemnika/rodzajwłasności</xsd
:documentation></xsd:annotation></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:eleme
nt></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:
element><xsd:elementname="Calkowica"><xsd:annotation><xsd:documentation>H. 
CAŁKOWITAWYSOKOŚĆMIESIĘCZNEJOPŁATY</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexT
ype><xsd:sequence><xsd:elementname="PLN" 
type="xsd:string"><xsd:annotation><xsd:documentation>WysokośćwPLN</xsd:documentation></xs
d:annotation></xsd:element><xsd:elementname="Slownie" 
type="xsd:string"><xsd:annotation><xsd:documentation>Słownie</xsd:documentation></xsd:annot
ation></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element><xsd:elementname="Info
rmacja"><xsd:annotation><xsd:documentation>I.INFORMACJA OPOSIADANIUKOMPOSTOWNIKANA 
POTRZEBYWŁASNE</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:annotation><xs
d:documentation></xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:sequence><xsd:elementname="Pyt
anie"><xsd:annotation><xsd:documentation>CzynieruchomośćwskazanawczęściBniniejszejdeklaracji
wyposażonajestwkompostownik</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:se
quence><xsd:choice><xsd:elementname="Tak" type="xsd:string" 
maxOccurs="1"minOccurs="0"><xsd:annotation><xsd:documentation>Tak,pojemność:</xsd:docume
ntation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:elementname="Nie" type="xsd:boolean" 
maxOccurs="1"minOccurs="0"><xsd:annotation><xsd:documentation>Nie</xsd:documentation></xs
d:annotation></xsd:element></xsd:choice></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element></xs
d:sequence></xsd:complexType></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element
><xsd:elementname="Niezamieszkala"><xsd:annotation><xsd:documentation>niezamieszkała 
-nieruchomość, na którejnie zamieszkująmieszkańcy, a powstająodpady 
komunalne(np.działalnośgospodarcza, obiektyużyteczności publicznej,szkoły, szpitale, 
hoteleitp.)</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element
name="DaneSkladajacego"><xsd:annotation><xsd:documentation>D. 
DANESKŁADAJĄCEGODEKLARACJĘ</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:s
equence><xsd:choice><xsd:elementname="OsobaFizyczna"><xsd:annotation><xsd:documentation>
osobafizyczna</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:elem
entname="SkladajacyDeklaracje"><xsd:annotation><xsd:documentation>Określenieskladającegodekl
arację</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:choice><xsd:
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elementfixed="true" 
name="Wlasnosc"type="xsd:boolean"><xsd:annotation><xsd:documentation>własność</xsd:docum
entation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:elementfixed="true" 
name="Wspolwlasnosc"type="xsd:boolean"><xsd:annotation><xsd:documentation>współwłasność<
/xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:elementfixed="true" 
name="UzytkownikWieczysty"type="xsd:boolean"><xsd:annotation><xsd:documentation>użytkowa
nie wieczyste </xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:elementfixed="true" 
name="Inny"type="xsd:boolean"><xsd:annotation><xsd:documentation> inny podmiot władający 
nieruchomością</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:elementfixed="true" 
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:choice></xsd:sequence>
</xsd:complexType></xsd:element><xsd:elementname="PierwszeImie" 
type="os:ImieTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>Imię</xsd:documentation></xsd:annotati
on></xsd:element><xsd:elementmaxOccurs="3" minOccurs="1" 
ref="os:Nazwisko"><xsd:annotation><xsd:documentation>Nazwisko</xsd:documentation></xsd:ann
otation></xsd:element><xsd:elementname="Pesel" 
type="os:PESELTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>PESEL</xsd:documentation></xsd:annot
ation></xsd:element><xsd:elementname="ImieMatki" 
type="os:ImieTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>ImięMatki</xsd:documentation></xsd:an
notation></xsd:element><xsd:elementname="ImieOjca" 
type="os:ImieTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>ImięOjca</xsd:documentation></xsd:ann
otation></xsd:element><xsd:elementname="Telefon" 
type="adr:TelefonTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>Nrtelefonu</xsd:documentation></xs
d:annotation></xsd:element><xsd:elementname="Email" 
type="adr:EmailTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>Adrese-
mail</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></
xsd:element><xsd:elementname="OsobaFizycznaDzialalnosc"><xsd:annotation><xsd:documentation
>osobaprawna</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:ele
mentname="SkladajacyDeklaracje"><xsd:annotation><xsd:documentation>Określenieskladającegod
eklarację</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:choice><x
sd:elementfixed="true" 
name="Wlasnosc"type="xsd:boolean"><xsd:annotation><xsd:documentation>własność</xsd:docum
entation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:elementfixed="true" 
name="Wspolwlasnosc"type="xsd:boolean"><xsd:annotation><xsd:documentation>współwłasność<
/xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:elementfixed="true" 
name="UzytkownikWieczysty"type="xsd:boolean"><xsd:annotation><xsd:documentation>użytkowa
nie wieczyste </xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:elementfixed="true" 
name="Inny"type="xsd:boolean"><xsd:annotation><xsd:documentation> inny podmiot władający 
nieruchomością</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:elementfixed="true" 
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:choice></xsd:sequence>
</xsd:complexType></xsd:element><xsd:elementname="PelnaNazwa" 
type="str:Tekst65Typ"><xsd:annotation><xsd:documentation>Pełnanazwapodmiotu</xsd:document
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ation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:elementname="NIP" 
type="os:NIPTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>IdentyfikatorpodatkowyNIP</xsd:documen
tation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:elementname="Regon" 
type="ins:REGONTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>REGON</xsd:documentation></xsd:an
notation></xsd:element><xsd:elementname="KRS" 
type="ins:KRSTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>KRS</xsd:documentation></xsd:annotatio
n></xsd:element><xsd:elementname="NrTelefonu" 
type="adr:TelefonTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>Nrtelefonu</xsd:documentation></xs
d:annotation></xsd:element><xsd:elementname="Email" 
type="adr:EmailTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>Adrese-
mail</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></
xsd:element><xsd:elementname="Jednostka"><xsd:annotation><xsd:documentation>jednostaorgani
zacyjnanieposiadającaosobowościprawnej</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexTyp
e><xsd:sequence><xsd:elementname="SkladajacyDeklaracje"><xsd:annotation><xsd:documentation
>Określenieskladającegodeklarację</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:
sequence><xsd:choice><xsd:elementfixed="true" 
name="Wlasnosc"type="xsd:boolean"><xsd:annotation><xsd:documentation>własność</xsd:docum
entation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:elementfixed="true" 
name="Wspolwlasnosc"type="xsd:boolean"><xsd:annotation><xsd:documentation>współwłasność<
/xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:elementfixed="true" 
name="UzytkownikWieczysty"type="xsd:boolean"><xsd:annotation><xsd:documentation>użytkowa
nie wieczyste </xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:elementfixed="true" 
name="Inny"type="xsd:boolean"><xsd:annotation><xsd:documentation> inny podmiot władający 
nieruchomością</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:elementfixed="true" 
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:choice></xsd:sequence>
</xsd:complexType></xsd:element><xsd:elementname="PelnaNazwa" 
type="str:Tekst65Typ"><xsd:annotation><xsd:documentation>Pełnanazwapodmiotu</xsd:document
ation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:elementname="NIP" 
type="os:NIPTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>IdentyfikatorpodatkowyNIP</xsd:documen
tation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:elementname="Regon" 
type="ins:REGONTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>REGON</xsd:documentation></xsd:an
notation></xsd:element><xsd:elementname="KRS" 
type="ins:KRSTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>KRS</xsd:documentation></xsd:annotatio
n></xsd:element><xsd:elementname="NrTelefonu" 
type="adr:TelefonTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>Nrtelefonu</xsd:documentation></xs
d:annotation></xsd:element><xsd:elementname="Email" 
type="adr:EmailTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>Adrese-
mail</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></
xsd:element></xsd:choice><xsd:elementname="DaneKorespondencyjne"><xsd:annotation><xsd:doc
umentation>DANEKORESPONDENCYJNE</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType>
<xsd:sequence><xsd:elementname="Kraj" 
type="xsd:string"><xsd:annotation><xsd:documentation>Kraj</xsd:documentation></xsd:annotatio
n></xsd:element><xsd:elementname="Wojewodztwo" 
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type="adr:WojewodztwoTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>Województwo</xsd:document
ation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:elementname="Powiat" 
type="adr:PowiatTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>Powiat</xsd:documentation></xsd:an
notation></xsd:element><xsd:elementname="Miejscowosc" 
type="adr:MiejscowoscTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>Miejscowość</xsd:documentati
on></xsd:annotation></xsd:element><xsd:elementname="KodPocztowy" 
type="adr:KodPocztowyTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>Kodpocztowy</xsd:documentat
ion></xsd:annotation></xsd:element><xsd:elementname="Poczta" 
type="adr:PocztaTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>Poczta</xsd:documentation></xsd:an
notation></xsd:element><xsd:elementname="Gmina" 
type="adr:GminaTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>Gmina</xsd:documentation></xsd:an
notation></xsd:element><xsd:elementname="Ulica" 
type="adr:UlicaTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>Ulica</xsd:documentation></xsd:annot
ation></xsd:element><xsd:elementname="NrDomu" 
type="adr:BudynekTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>Nrdomu</xsd:documentation></xsd
:annotation></xsd:element><xsd:elementname="NrLokalu" 
type="adr:LokalTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>Nrlokalu</xsd:documentation></xsd:an
notation></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element></xsd:sequence></xsd
:complexType></xsd:element><xsd:elementname="Deklaracja"><xsd:annotation><xsd:documentati
on>E.DEKLAROWANYSPOSÓBGROMADZENIAI 
ODBIERANIAODPADÓW</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:sequence>
<xsd:elementname="Oswiadczenie" 
type="xsd:string"><xsd:annotation><xsd:documentation>Oświadczam,</xsd:documentation></xsd:a
nnotation></xsd:element><xsd:choice><xsd:elementname="Selektywnie" 
type="xsd:boolean"><xsd:annotation><xsd:documentation>odpadyzbieraneselektywnie(zgodniezRe
gulaminemUtrzymaniaCzystościi PorządkunaterenieMiastaBędzina)</xsd:documentation></xsd:anno
tation></xsd:element><xsd:elementname="Zmieszane" 
type="xsd:boolean"><xsd:annotation><xsd:documentation>zmieszaneodpadykomunalne(odpadyko
munalneniepoddanesegregacji)</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element></xsd:choice
></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element><xsd:elementname="ObliczanieWysokosci"><x
sd:annotation><xsd:documentation>G.OBLICZENIEWYSOKOŚCIMIESIĘCZNEJOPŁATY 
ZAGOSPODAROWANIEODPADAMIKOMUNALNYMIDLANIERUCHOMOŚCINIEZAMIESZKAŁEJ I 
INNEJ</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:elementnam
e="PojemnoscPojemnika"><xsd:annotation><xsd:documentation>Pojemnośćpojemnikaprzeznaczone
godlanieruchomościwskazanejwczęściB</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType>
<xsd:sequence><xsd:elementname="Pierwszy" maxOccurs="1" 
minOccurs="0"><xsd:annotation><xsd:documentation>120L</xsd:documentation></xsd:annotation
><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:elementname="Ilosc" 
type="xsd:integer"><xsd:annotation><xsd:documentation>Ilośćpojemników</xsd:documentation></
xsd:annotation></xsd:element><xsd:elementname="Krotnosc" 
type="xsd:string"><xsd:annotation><xsd:documentation>Częstotliwośćodbioruwmiesiącu</xsd:docu
mentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:elementname="Stawka" 
type="xsd:string"><xsd:annotation><xsd:documentation>Stawkaopłaty</xsd:documentation></xsd:a
nnotation></xsd:element><xsd:elementname="WysokoscOplaty" 
type="xsd:string"><xsd:annotation><xsd:documentation>Wysokośćopłaty(liczonajakoiloczynilościpoj
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emników,krotnościodbioruorazstawkiopłaty)</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element
></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element><xsd:elementname="Drugi" maxOccurs="1" 
minOccurs="0"><xsd:annotation><xsd:documentation>240L</xsd:documentation></xsd:annotation
><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:elementname="Ilosc" 
type="xsd:integer"><xsd:annotation><xsd:documentation>Ilośćpojemników</xsd:documentation></
xsd:annotation></xsd:element><xsd:elementname="Krotnosc" 
type="xsd:string"><xsd:annotation><xsd:documentation>Częstotliwośćodbioruwmiesiącu</xsd:docu
mentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:elementname="Stawka" 
type="xsd:string"><xsd:annotation><xsd:documentation>Stawkaopłaty</xsd:documentation></xsd:a
nnotation></xsd:element><xsd:elementname="WysokoscOplaty" 
type="xsd:string"><xsd:annotation><xsd:documentation>Wysokośćopłaty(liczonajakoiloczynilościpoj
emników,krotnościodbioruorazstawkiopłaty)</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element
></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element><xsd:elementname="Trzeci" maxOccurs="1" 
minOccurs="0"><xsd:annotation><xsd:documentation>1100L</xsd:documentation></xsd:annotatio
n><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:elementname="Ilosc" 
type="xsd:integer"><xsd:annotation><xsd:documentation>Ilośćpojemników</xsd:documentation></
xsd:annotation></xsd:element><xsd:elementname="Krotnosc" 
type="xsd:string"><xsd:annotation><xsd:documentation>Częstotliwośćodbioruwmiesiącu</xsd:docu
mentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:elementname="Stawka" 
type="xsd:string"><xsd:annotation><xsd:documentation>Stawkaopłaty</xsd:documentation></xsd:a
nnotation></xsd:element><xsd:elementname="WysokoscOplaty" 
type="xsd:string"><xsd:annotation><xsd:documentation>Wysokośćopłaty(liczonajakoiloczynilościpoj
emników,krotnościodbioruorazstawkiopłaty)</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element
></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element><xsd:elementname="Czwarty" maxOccurs="1"
minOccurs="0"><xsd:annotation><xsd:documentation>3m3</xsd:documentation></xsd:annotation>
<xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:elementname="Ilosc" 
type="xsd:integer"><xsd:annotation><xsd:documentation>Ilośćpojemników</xsd:documentation></
xsd:annotation></xsd:element><xsd:elementname="Krotnosc" 
type="xsd:string"><xsd:annotation><xsd:documentation>Częstotliwośćodbioruwmiesiącu</xsd:docu
mentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:elementname="Stawka" 
type="xsd:string"><xsd:annotation><xsd:documentation>Stawkaopłaty</xsd:documentation></xsd:a
nnotation></xsd:element><xsd:elementname="WysokoscOplaty" 
type="xsd:string"><xsd:annotation><xsd:documentation>Wysokośćopłaty(liczonajakoiloczynilościpoj
emników,krotnościodbioruorazstawkiopłaty)</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element
></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element><xsd:elementname="Piaty" maxOccurs="1" 
minOccurs="0"><xsd:annotation><xsd:documentation>5m3</xsd:documentation></xsd:annotation>
<xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:elementname="Ilosc" 
type="xsd:integer"><xsd:annotation><xsd:documentation>Ilośćpojemników</xsd:documentation></
xsd:annotation></xsd:element><xsd:elementname="Krotnosc" 
type="xsd:string"><xsd:annotation><xsd:documentation>Częstotliwośćodbioruwmiesiącu</xsd:docu
mentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:elementname="Stawka" 
type="xsd:string"><xsd:annotation><xsd:documentation>Stawkaopłaty</xsd:documentation></xsd:a
nnotation></xsd:element><xsd:elementname="WysokoscOplaty" 
type="xsd:string"><xsd:annotation><xsd:documentation>Wysokośćopłaty(liczonajakoiloczynilościpoj
emników,krotnościodbioruorazstawkiopłaty)</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element
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></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element><xsd:elementname="Szosty" maxOccurs="1" 
minOccurs="0"><xsd:annotation><xsd:documentation>7m3</xsd:documentation></xsd:annotation>
<xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:elementname="Ilosc" 
type="xsd:integer"><xsd:annotation><xsd:documentation>Ilośćpojemników</xsd:documentation></
xsd:annotation></xsd:element><xsd:elementname="Krotnosc" 
type="xsd:string"><xsd:annotation><xsd:documentation>Częstotliwośćodbioruwmiesiącu</xsd:docu
mentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:elementname="Stawka" 
type="xsd:string"><xsd:annotation><xsd:documentation>Stawkaopłaty</xsd:documentation></xsd:a
nnotation></xsd:element><xsd:elementname="WysokoscOplaty" 
type="xsd:string"><xsd:annotation><xsd:documentation>Wysokośćopłaty(liczonajakoiloczynilościpoj
emników,krotnościodbioruorazstawkiopłaty)</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element
></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element><xsd:elementname="Prasokontener" 
maxOccurs="1" 
minOccurs="0"><xsd:annotation><xsd:documentation>prasokontener</xsd:documentation></xsd:a
nnotation><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:elementname="Ilosc" 
type="xsd:integer"><xsd:annotation><xsd:documentation>Ilośćpojemników</xsd:documentation></
xsd:annotation></xsd:element><xsd:elementname="Krotnosc" 
type="xsd:string"><xsd:annotation><xsd:documentation>Częstotliwośćodbioruwmiesiącu</xsd:docu
mentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:elementname="Stawka" 
type="xsd:string"><xsd:annotation><xsd:documentation>Stawkaopłaty</xsd:documentation></xsd:a
nnotation></xsd:element><xsd:elementname="WysokoscOplaty" 
type="xsd:string"><xsd:annotation><xsd:documentation>Wysokośćopłaty(liczonajakoiloczynilościpoj
emników,krotnościodbioruorazstawkiopłaty)</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element
></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:ele
ment><xsd:elementname="LacznaWysokoscOplaty" 
type="xsd:string"><xsd:annotation><xsd:documentation>ŁĄCZNAWYSOKOŚĆOPŁATYWPLN</xsd:doc
umentation></xsd:annotation></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element>
<xsd:elementname="Calkowica"><xsd:annotation><xsd:documentation>H. 
CAŁKOWITAWYSOKOŚĆMIESIĘCZNEJOPŁATY</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexT
ype><xsd:sequence><xsd:elementname="PLN" 
type="xsd:string"><xsd:annotation><xsd:documentation>WysokośćwPLN</xsd:documentation></xs
d:annotation></xsd:element><xsd:elementname="Slownie" 
type="xsd:string"><xsd:annotation><xsd:documentation>Słownie</xsd:documentation></xsd:annot
ation></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element><xsd:elementname="Info
rmacja"><xsd:annotation><xsd:documentation>I.INFORMACJA OPOSIADANIUKOMPOSTOWNIKANA 
POTRZEBYWŁASNE</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:annotation><xs
d:documentation></xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:sequence><xsd:elementname="Pyt
anie"><xsd:annotation><xsd:documentation>CzynieruchomośćwskazanawczęściBniniejszejdeklaracji
wyposażonajestwkompostownik</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:se
quence><xsd:choice><xsd:elementname="Tak" type="xsd:string" 
maxOccurs="1"minOccurs="0"><xsd:annotation><xsd:documentation>Tak,pojemność:</xsd:docume
ntation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:elementname="Nie" type="xsd:boolean" 
maxOccurs="1"minOccurs="0"><xsd:annotation><xsd:documentation>Nie</xsd:documentation></xs
d:annotation></xsd:element></xsd:choice></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element></xs
d:sequence></xsd:complexType></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element
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><xsd:element name="Inna"><xsd:annotation><xsd:documentation>inna (nieruchomość,która w 
części stanowinieruchomośćzamieszkałą, a w częścinieruchomości, na którejnie 
zamieszkująmieszkańcy a powstająodpady 
komunalne)</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:eleme
ntname="DaneSkladajacego"><xsd:annotation><xsd:documentation>D. 
DANESKŁADAJĄCEGODEKLARACJĘ</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:s
equence><xsd:choice><xsd:elementname="OsobaFizyczna"><xsd:annotation><xsd:documentation>
osobafizyczna</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:elem
entname="SkladajacyDeklaracje"><xsd:annotation><xsd:documentation>Określenieskladającegodekl
arację</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:choice><xsd:
elementfixed="true" 
name="Wlasnosc"type="xsd:boolean"><xsd:annotation><xsd:documentation>własność</xsd:docum
entation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:elementfixed="true" 
name="Wspolwlasnosc"type="xsd:boolean"><xsd:annotation><xsd:documentation>współwłasność<
/xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:elementfixed="true" 
name="UzytkownikWieczysty"type="xsd:boolean"><xsd:annotation><xsd:documentation>użytkowa
nie wieczyste </xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:elementfixed="true" 
name="Inny"type="xsd:boolean"><xsd:annotation><xsd:documentation> inny podmiot władający 
nieruchomością</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:elementfixed="true" 
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:choice></xsd:sequence>
</xsd:complexType></xsd:element><xsd:elementname="PierwszeImie" 
type="os:ImieTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>Imię</xsd:documentation></xsd:annotati
on></xsd:element><xsd:elementmaxOccurs="3" minOccurs="1" 
ref="os:Nazwisko"><xsd:annotation><xsd:documentation>Nazwisko</xsd:documentation></xsd:ann
otation></xsd:element><xsd:elementname="Pesel" 
type="os:PESELTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>PESEL</xsd:documentation></xsd:annot
ation></xsd:element><xsd:elementname="ImieMatki" 
type="os:ImieTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>ImięMatki</xsd:documentation></xsd:an
notation></xsd:element><xsd:elementname="ImieOjca" 
type="os:ImieTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>ImięOjca</xsd:documentation></xsd:ann
otation></xsd:element><xsd:elementname="Telefon" 
type="adr:TelefonTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>Nrtelefonu</xsd:documentation></xs
d:annotation></xsd:element><xsd:elementname="Email" 
type="adr:EmailTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>Adrese-
mail</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></
xsd:element><xsd:elementname="OsobaFizycznaDzialalnosc"><xsd:annotation><xsd:documentation
>osobaprawna</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:ele
mentname="SkladajacyDeklaracje"><xsd:annotation><xsd:documentation>Określenieskladającegod
eklarację</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:choice><x
sd:elementfixed="true" 
name="Wlasnosc"type="xsd:boolean"><xsd:annotation><xsd:documentation>własność</xsd:docum
entation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:elementfixed="true" 
name="Wspolwlasnosc"type="xsd:boolean"><xsd:annotation><xsd:documentation>współwłasność<
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/xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:elementfixed="true" 
name="UzytkownikWieczysty"type="xsd:boolean"><xsd:annotation><xsd:documentation>użytkowa
nie wieczyste </xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:elementfixed="true" 
name="Inny"type="xsd:boolean"><xsd:annotation><xsd:documentation> inny podmiot władający 
nieruchomością</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:elementfixed="true" 
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:choice></xsd:sequence>
</xsd:complexType></xsd:element><xsd:elementname="PelnaNazwa" 
type="str:Tekst65Typ"><xsd:annotation><xsd:documentation>Pełnanazwapodmiotu</xsd:document
ation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:elementname="NIP" 
type="os:NIPTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>IdentyfikatorpodatkowyNIP</xsd:documen
tation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:elementname="Regon" 
type="ins:REGONTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>REGON</xsd:documentation></xsd:an
notation></xsd:element><xsd:elementname="KRS" 
type="ins:KRSTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>KRS</xsd:documentation></xsd:annotatio
n></xsd:element><xsd:elementname="NrTelefonu" 
type="adr:TelefonTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>Nrtelefonu</xsd:documentation></xs
d:annotation></xsd:element><xsd:elementname="Email" 
type="adr:EmailTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>Adrese-
mail</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></
xsd:element><xsd:elementname="Jednostka"><xsd:annotation><xsd:documentation>jednostaorgani
zacyjnanieposiadającaosobowościprawnej</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexTyp
e><xsd:sequence><xsd:elementname="SkladajacyDeklaracje"><xsd:annotation><xsd:documentation
>Określenieskladającegodeklarację</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:
sequence><xsd:choice><xsd:elementfixed="true" 
name="Wlasnosc"type="xsd:boolean"><xsd:annotation><xsd:documentation>własność</xsd:docum
entation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:elementfixed="true" 
name="Wspolwlasnosc"type="xsd:boolean"><xsd:annotation><xsd:documentation>współwłasność<
/xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:elementfixed="true" 
name="UzytkownikWieczysty"type="xsd:boolean"><xsd:annotation><xsd:documentation>użytkowa
nie wieczyste </xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:elementfixed="true" 
name="Inny"type="xsd:boolean"><xsd:annotation><xsd:documentation> inny podmiot władający 
nieruchomością</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:elementfixed="true" 
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:choice></xsd:sequence>
</xsd:complexType></xsd:element><xsd:elementname="PelnaNazwa" 
type="str:Tekst65Typ"><xsd:annotation><xsd:documentation>Pełnanazwapodmiotu</xsd:document
ation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:elementname="NIP" 
type="os:NIPTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>IdentyfikatorpodatkowyNIP</xsd:documen
tation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:elementname="Regon" 
type="ins:REGONTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>REGON</xsd:documentation></xsd:an
notation></xsd:element><xsd:elementname="KRS" 
type="ins:KRSTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>KRS</xsd:documentation></xsd:annotatio
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n></xsd:element><xsd:elementname="NrTelefonu" 
type="adr:TelefonTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>Nrtelefonu</xsd:documentation></xs
d:annotation></xsd:element><xsd:elementname="Email" 
type="adr:EmailTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>Adrese-
mail</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></
xsd:element></xsd:choice><xsd:elementname="DaneKorespondencyjne"><xsd:annotation><xsd:doc
umentation>DANEKORESPONDENCYJNE</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType>
<xsd:sequence><xsd:elementname="Kraj" 
type="xsd:string"><xsd:annotation><xsd:documentation>Kraj</xsd:documentation></xsd:annotatio
n></xsd:element><xsd:elementname="Wojewodztwo" 
type="adr:WojewodztwoTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>Województwo</xsd:document
ation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:elementname="Powiat" 
type="adr:PowiatTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>Powiat</xsd:documentation></xsd:an
notation></xsd:element><xsd:elementname="Miejscowosc" 
type="adr:MiejscowoscTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>Miejscowość</xsd:documentati
on></xsd:annotation></xsd:element><xsd:elementname="KodPocztowy" 
type="adr:KodPocztowyTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>Kodpocztowy</xsd:documentat
ion></xsd:annotation></xsd:element><xsd:elementname="Poczta" 
type="adr:PocztaTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>Poczta</xsd:documentation></xsd:an
notation></xsd:element><xsd:elementname="Gmina" 
type="adr:GminaTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>Gmina</xsd:documentation></xsd:an
notation></xsd:element><xsd:elementname="Ulica" 
type="adr:UlicaTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>Ulica</xsd:documentation></xsd:annot
ation></xsd:element><xsd:elementname="NrDomu" 
type="adr:BudynekTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>Nrdomu</xsd:documentation></xsd
:annotation></xsd:element><xsd:elementname="NrLokalu" 
type="adr:LokalTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>Nrlokalu</xsd:documentation></xsd:an
notation></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element></xsd:sequence></xsd
:complexType></xsd:element><xsd:elementname="Deklaracja"><xsd:annotation><xsd:documentati
on>E.DEKLAROWANYSPOSÓBGROMADZENIAI 
ODBIERANIAODPADÓW</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:sequence>
<xsd:elementname="Oswiadczenie" 
type="xsd:string"><xsd:annotation><xsd:documentation>Oświadczam,</xsd:documentation></xsd:a
nnotation></xsd:element><xsd:choice><xsd:elementname="Selektywnie" 
type="xsd:boolean"><xsd:annotation><xsd:documentation>odpadyzbieraneselektywnie(zgodniezRe
gulaminemUtrzymaniaCzystościi PorządkunaterenieMiastaBędzina)</xsd:documentation></xsd:anno
tation></xsd:element><xsd:elementname="Zmieszane" 
type="xsd:boolean"><xsd:annotation><xsd:documentation>zmieszaneodpadykomunalne(odpadyko
munalneniepoddanesegregacji)</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element></xsd:choice
></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element><xsd:elementname="LiczbaOsob"><xsd:annot
ation><xsd:documentation>F. LICZBAOSÓBZAMIESZKUJĄCYCHNIERUCHOMOŚĆ,DLA 
KTÓREJSKŁADANAJESTDEKLARACJA</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:
sequence><xsd:elementname="Oswiadczam" 
type="xsd:string"><xsd:annotation><xsd:documentation>Oświadczam</xsd:documentation></xsd:a
nnotation></xsd:element><xsd:elementname="Liczba" 
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type="xsd:integer"><xsd:annotation><xsd:documentation>ilośćmieszkańców</xsd:documentation><
/xsd:annotation></xsd:element><xsd:elementname="Obliczanie"><xsd:annotation><xsd:documenta
tion>OBLICZENIEWYSOKOŚCIMIESIĘCZNEJOPŁATYZAGOSPODAROWANIEODPADAMIKOMUNALNYMI
DLANIERUCHOMOŚCIZAMIESZKAŁEJ(liczonajakoiloczynosóbzamieszkującychnieruchomośćistawkiopł
atyuchwalonejprzezRadęMiejskąBędzina)</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType
><xsd:sequence><xsd:elementname="LiczbaOsob" 
type="xsd:string"><xsd:annotation><xsd:documentation>liczbaosóbzamieszkującychnieruchomość</
xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:elementname="Stawka" 
type="xsd:string"><xsd:annotation><xsd:documentation>stawkaopłatyuchwalonaprzezRadęMiejską
BędzinadlawybranegowpktEsposobu</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:el
ementname="Wysokosc" 
type="xsd:string"><xsd:annotation><xsd:documentation>wysokośćopłaty</xsd:documentation></xs
d:annotation></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element></xsd:sequence><
/xsd:complexType></xsd:element><xsd:elementname="InformacjaOPojemnikach"><xsd:annotation>
<xsd:documentation>INFORMACJA OPOJEMNIKACHNALEŻYWYPEŁNIĆ 
DLANIERUCHOMOŚCIZAMIESZKAŁEJI 
INNEJ</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:elementnam
e="Rodzaj"><xsd:annotation><xsd:documentation>Rodzajpojemnika</xsd:documentation></xsd:an
notation><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:elementname="Pierwszy" maxOccurs="1" 
minOccurs="0"><xsd:annotation><xsd:documentation>120L</xsd:documentation></xsd:annotation
><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:elementname="Ilosc" 
type="xsd:integer"><xsd:annotation><xsd:documentation>Ilośćpojemników</xsd:documentation></
xsd:annotation></xsd:element><xsd:elementname="Lokalizacja" 
type="xsd:string"><xsd:annotation><xsd:documentation>Lokalizacjapojemnika/rodzajwłasności</xsd
:documentation></xsd:annotation></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:eleme
nt><xsd:elementname="Drugi" maxOccurs="1" 
minOccurs="0"><xsd:annotation><xsd:documentation>240L</xsd:documentation></xsd:annotation
><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:elementname="Ilosc" 
type="xsd:integer"><xsd:annotation><xsd:documentation>Ilośćpojemników</xsd:documentation></
xsd:annotation></xsd:element><xsd:elementname="Lokalizacja" 
type="xsd:string"><xsd:annotation><xsd:documentation>Lokalizacjapojemnika/rodzajwłasności</xsd
:documentation></xsd:annotation></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:eleme
nt><xsd:elementname="Trzeci" maxOccurs="1" 
minOccurs="0"><xsd:annotation><xsd:documentation>1100L</xsd:documentation></xsd:annotatio
n><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:elementname="Ilosc" 
type="xsd:integer"><xsd:annotation><xsd:documentation>Ilośćpojemników</xsd:documentation></
xsd:annotation></xsd:element><xsd:elementname="Lokalizacja" 
type="xsd:string"><xsd:annotation><xsd:documentation>Lokalizacjapojemnika/rodzajwłasności</xsd
:documentation></xsd:annotation></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:eleme
nt><xsd:elementname="Czwarty" maxOccurs="1" 
minOccurs="0"><xsd:annotation><xsd:documentation>3m3</xsd:documentation></xsd:annotation>
<xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:elementname="Ilosc" 
type="xsd:integer"><xsd:annotation><xsd:documentation>Ilośćpojemników</xsd:documentation></
xsd:annotation></xsd:element><xsd:elementname="Lokalizacja" 
type="xsd:string"><xsd:annotation><xsd:documentation>Lokalizacjapojemnika/rodzajwłasności</xsd
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:documentation></xsd:annotation></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:eleme
nt><xsd:elementname="Piaty" maxOccurs="1" 
minOccurs="0"><xsd:annotation><xsd:documentation>5m3</xsd:documentation></xsd:annotation>
<xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:elementname="Ilosc" 
type="xsd:integer"><xsd:annotation><xsd:documentation>Ilośćpojemników</xsd:documentation></
xsd:annotation></xsd:element><xsd:elementname="Lokalizacja" 
type="xsd:string"><xsd:annotation><xsd:documentation>Lokalizacjapojemnika/rodzajwłasności</xsd
:documentation></xsd:annotation></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:eleme
nt><xsd:elementname="Szosty" maxOccurs="1" 
minOccurs="0"><xsd:annotation><xsd:documentation>7m3</xsd:documentation></xsd:annotation>
<xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:elementname="Ilosc" 
type="xsd:integer"><xsd:annotation><xsd:documentation>Ilośćpojemników</xsd:documentation></
xsd:annotation></xsd:element><xsd:elementname="Lokalizacja" 
type="xsd:string"><xsd:annotation><xsd:documentation>Lokalizacjapojemnika/rodzajwłasności</xsd
:documentation></xsd:annotation></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:eleme
nt></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:
element><xsd:elementname="ObliczanieWysokosci"><xsd:annotation><xsd:documentation>G.OBLIC
ZENIEWYSOKOŚCIMIESIĘCZNEJOPŁATY 
ZAGOSPODAROWANIEODPADAMIKOMUNALNYMIDLANIERUCHOMOŚCINIEZAMIESZKAŁEJ I 
INNEJ</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:elementnam
e="PojemnoscPojemnika"><xsd:annotation><xsd:documentation>Pojemnośćpojemnikaprzeznaczone
godlanieruchomościwskazanejwczęściB</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType>
<xsd:sequence><xsd:elementname="Pierwszy" maxOccurs="1" 
minOccurs="0"><xsd:annotation><xsd:documentation>120L</xsd:documentation></xsd:annotation
><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:elementname="Ilosc" 
type="xsd:integer"><xsd:annotation><xsd:documentation>Ilośćpojemników</xsd:documentation></
xsd:annotation></xsd:element><xsd:elementname="Krotnosc" 
type="xsd:string"><xsd:annotation><xsd:documentation>Częstotliwośćodbioruwmiesiącu</xsd:docu
mentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:elementname="Stawka" 
type="xsd:string"><xsd:annotation><xsd:documentation>Stawkaopłaty</xsd:documentation></xsd:a
nnotation></xsd:element><xsd:elementname="WysokoscOplaty" 
type="xsd:string"><xsd:annotation><xsd:documentation>Wysokośćopłaty(liczonajakoiloczynilościpoj
emników,krotnościodbioruorazstawkiopłaty)</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element
></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element><xsd:elementname="Drugi" maxOccurs="1" 
minOccurs="0"><xsd:annotation><xsd:documentation>240L</xsd:documentation></xsd:annotation
><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:elementname="Ilosc" 
type="xsd:integer"><xsd:annotation><xsd:documentation>Ilośćpojemników</xsd:documentation></
xsd:annotation></xsd:element><xsd:elementname="Krotnosc" 
type="xsd:string"><xsd:annotation><xsd:documentation>Częstotliwośćodbioruwmiesiącu</xsd:docu
mentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:elementname="Stawka" 
type="xsd:string"><xsd:annotation><xsd:documentation>Stawkaopłaty</xsd:documentation></xsd:a
nnotation></xsd:element><xsd:elementname="WysokoscOplaty" 
type="xsd:string"><xsd:annotation><xsd:documentation>Wysokośćopłaty(liczonajakoiloczynilościpoj
emników,krotnościodbioruorazstawkiopłaty)</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element
></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element><xsd:elementname="Trzeci" maxOccurs="1" 
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minOccurs="0"><xsd:annotation><xsd:documentation>1100L</xsd:documentation></xsd:annotatio
n><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:elementname="Ilosc" 
type="xsd:integer"><xsd:annotation><xsd:documentation>Ilośćpojemników</xsd:documentation></
xsd:annotation></xsd:element><xsd:elementname="Krotnosc" 
type="xsd:string"><xsd:annotation><xsd:documentation>Częstotliwośćodbioruwmiesiącu</xsd:docu
mentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:elementname="Stawka" 
type="xsd:string"><xsd:annotation><xsd:documentation>Stawkaopłaty</xsd:documentation></xsd:a
nnotation></xsd:element><xsd:elementname="WysokoscOplaty" 
type="xsd:string"><xsd:annotation><xsd:documentation>Wysokośćopłaty(liczonajakoiloczynilościpoj
emników,krotnościodbioruorazstawkiopłaty)</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element
></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element><xsd:elementname="Czwarty" maxOccurs="1"
minOccurs="0"><xsd:annotation><xsd:documentation>3m3</xsd:documentation></xsd:annotation>
<xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:elementname="Ilosc" 
type="xsd:integer"><xsd:annotation><xsd:documentation>Ilośćpojemników</xsd:documentation></
xsd:annotation></xsd:element><xsd:elementname="Krotnosc" 
type="xsd:string"><xsd:annotation><xsd:documentation>Częstotliwośćodbioruwmiesiącu</xsd:docu
mentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:elementname="Stawka" 
type="xsd:string"><xsd:annotation><xsd:documentation>Stawkaopłaty</xsd:documentation></xsd:a
nnotation></xsd:element><xsd:elementname="WysokoscOplaty" 
type="xsd:string"><xsd:annotation><xsd:documentation>Wysokośćopłaty(liczonajakoiloczynilościpoj
emników,krotnościodbioruorazstawkiopłaty)</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element
></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element><xsd:elementname="Piaty" maxOccurs="1" 
minOccurs="0"><xsd:annotation><xsd:documentation>5m3</xsd:documentation></xsd:annotation>
<xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:elementname="Ilosc" 
type="xsd:integer"><xsd:annotation><xsd:documentation>Ilośćpojemników</xsd:documentation></
xsd:annotation></xsd:element><xsd:elementname="Krotnosc" 
type="xsd:string"><xsd:annotation><xsd:documentation>Częstotliwośćodbioruwmiesiącu</xsd:docu
mentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:elementname="Stawka" 
type="xsd:string"><xsd:annotation><xsd:documentation>Stawkaopłaty</xsd:documentation></xsd:a
nnotation></xsd:element><xsd:elementname="WysokoscOplaty" 
type="xsd:string"><xsd:annotation><xsd:documentation>Wysokośćopłaty(liczonajakoiloczynilościpoj
emników,krotnościodbioruorazstawkiopłaty)</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element
></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element><xsd:elementname="Szosty" maxOccurs="1" 
minOccurs="0"><xsd:annotation><xsd:documentation>7m3</xsd:documentation></xsd:annotation>
<xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:elementname="Ilosc" 
type="xsd:integer"><xsd:annotation><xsd:documentation>Ilośćpojemników</xsd:documentation></
xsd:annotation></xsd:element><xsd:elementname="Krotnosc" 
type="xsd:string"><xsd:annotation><xsd:documentation>Częstotliwośćodbioruwmiesiącu</xsd:docu
mentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:elementname="Stawka" 
type="xsd:string"><xsd:annotation><xsd:documentation>Stawkaopłaty</xsd:documentation></xsd:a
nnotation></xsd:element><xsd:elementname="WysokoscOplaty" 
type="xsd:string"><xsd:annotation><xsd:documentation>Wysokośćopłaty(liczonajakoiloczynilościpoj
emników,krotnościodbioruorazstawkiopłaty)</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element
></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element><xsd:elementname="Prasokontener" 
maxOccurs="1" 
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minOccurs="0"><xsd:annotation><xsd:documentation>prasokontener</xsd:documentation></xsd:a
nnotation><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:elementname="Ilosc" 
type="xsd:integer"><xsd:annotation><xsd:documentation>Ilośćpojemników</xsd:documentation></
xsd:annotation></xsd:element><xsd:elementname="Krotnosc" 
type="xsd:string"><xsd:annotation><xsd:documentation>Częstotliwośćodbioruwmiesiącu</xsd:docu
mentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:elementname="Stawka" 
type="xsd:string"><xsd:annotation><xsd:documentation>Stawkaopłaty</xsd:documentation></xsd:a
nnotation></xsd:element><xsd:elementname="WysokoscOplaty" 
type="xsd:string"><xsd:annotation><xsd:documentation>Wysokośćopłaty(liczonajakoiloczynilościpoj
emników,krotnościodbioruorazstawkiopłaty)</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element
></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:ele
ment><xsd:elementname="LacznaWysokoscOplaty" 
type="xsd:string"><xsd:annotation><xsd:documentation>ŁĄCZNAWYSOKOŚĆOPŁATYWPLN</xsd:doc
umentation></xsd:annotation></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element>
<xsd:elementname="Calkowica"><xsd:annotation><xsd:documentation>H. 
CAŁKOWITAWYSOKOŚĆMIESIĘCZNEJOPŁATY</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexT
ype><xsd:sequence><xsd:elementname="PLN" 
type="xsd:string"><xsd:annotation><xsd:documentation>WysokośćwPLN</xsd:documentation></xs
d:annotation></xsd:element><xsd:elementname="Slownie" 
type="xsd:string"><xsd:annotation><xsd:documentation>Słownie</xsd:documentation></xsd:annot
ation></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element><xsd:elementname="Info
rmacja"><xsd:annotation><xsd:documentation>I.INFORMACJA OPOSIADANIUKOMPOSTOWNIKANA 
POTRZEBYWŁASNE</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:annotation><xs
d:documentation></xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:sequence><xsd:elementname="Pyt
anie"><xsd:annotation><xsd:documentation>CzynieruchomośćwskazanawczęściBniniejszejdeklaracji
wyposażonajestwkompostownik</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:se
quence><xsd:choice><xsd:elementname="Tak" type="xsd:string" 
maxOccurs="1"minOccurs="0"><xsd:annotation><xsd:documentation>Tak,pojemność:</xsd:docume
ntation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:elementname="Nie" type="xsd:boolean" 
maxOccurs="1"minOccurs="0"><xsd:annotation><xsd:documentation>Nie</xsd:documentation></xs
d:annotation></xsd:element></xsd:choice></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element></xs
d:sequence></xsd:complexType></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element
></xsd:choice></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element>                    <xsd:element 
name="Zgoda">                        <xsd:annotation>                        <xsd:documentation>Zgoda na 
przesyłanie korespondencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów 
o oświadczeniu usług drogą elektorniczną</xsd:documentation>                        </xsd:annotation>         
<xsd:complexType>                    <xsd:sequence>                    <xsd:choice><xsd:element name="Tak" 
type="xsd:boolean">                                        <xsd:annotation>                                        
<xsd:documentation>wyrażam zgodę</xsd:documentation>                                        
</xsd:annotation></xsd:element><xsd:element name="Nie" type="xsd:boolean">                                   
<xsd:annotation>                                        <xsd:documentation>nie wyrażam zgody 
</xsd:documentation>                                        </xsd:annotation></xsd:element></xsd:choice>               
</xsd:sequence>                    
</xsd:complexType></xsd:element></xsd:sequence></xsd:extension></xsd:complexContent></xsd:
complexType><xsd:simpleType name="emptydate"><xsd:union memberTypes="xsd:date empty-
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string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType name="empty-string"><xsd:restriction 
base="xsd:string"><xsd:enumeration 
value=""/></xsd:restriction></xsd:simpleType><xsd:complexType 
name="Zal1Type"><xsd:sequence><xsd:element name="Nie" 
type="xsd:string"><xsd:annotation><xsd:documentation> </xsd:documentation></xsd:annotation>   
</xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType><xsd:complexType 
name="Zal2Type"><xsd:sequence><xsd:element name="Nie" type="xsd:
string"><xsd:annotation><xsd:documentation> </xsd:documentation></xsd:annotation>            
</xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType>    <xsd:complexType 
name="Gmnina"></xsd:complexType></xsd:schema>
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xsd:schema 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns="http://rwd.sekap.pl/wzor/2017/01/10/2207/" 
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" 
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:ins="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" 
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" 
xmlns:os="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" 
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" 
xmlns:typ="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" attributeFormDefault="unqualified" 
elementFormDefault="qualified" 
targetNamespace="http://rwd.sekap.pl/wzor/2017/01/10/2207/"><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:imp
ort 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:impo
rt 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><xs
d:documentation>DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ 
DOMKI LETNISKOWE LUB INNYCH NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO-
WYPOCZYNKOWE, WYKORZYSTYWANYCH PRZEZ CZĘŚĆ 
ROKU</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 maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" 
ref="ds:Signature"/></xsd:sequence></xsd:complexType><xsd:complexType mixed="false" 
name="TrescDokumentuTyp"><xsd:complexContent mixed="false"><xsd:extension 
base="str:TrescDokumentuTyp"><xsd:sequence><xsd:elementfixed="Załącznik Nr 2 do Uchwały 
Nr ............Rady Miejskiej Będzina z dnia..................................."name="Zrodlo" 
type="xsd:string"><xsd:annotation><xsd:documentation>Źródło</xsd:documentation></xsd:annotat
ion></xsd:element><xsd:elementfixed="Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)"name="PodstawaPrawna" 
type="xsd:string"><xsd:annotation><xsd:documentation>Podstawa 
prawna</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:elementfixed="Właściciele 
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nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, znajdujących się w granicach 
administracyjnych miasta Będzina, na których powstają odpady komunalne."name="Skladajacy" 
type="xsd:string"><xsd:annotation><xsd:documentation>Składający</xsd:documentation></xsd:ann
otation></xsd:element><xsd:elementfixed="Urząd Miejski w Będzinie 42-500 Będzin ul. 11-go 
Listopada 20"name="MiejsceSkladaniaDeklaracji" 
type="xsd:string"><xsd:annotation><xsd:documentation>Miejsce 
składania:</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:elementname="Okolicznosci
PowodujaceZlozenieDeklaracji"><xsd:annotation><xsd:documentation>A. OKOLICZNOŚCI 
POWODUJĄCE OBOWIĄZEKZŁOŻENIA 
DEKLARACJI</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:choice
><xsd:element name="Pierwsza"><xsd:annotation><xsd:documentation>1. Pierwsza 
deklaracja</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element
name="RokMiesiac" 
type="xsd:date"><xsd:annotation><xsd:documentation>Data</xsd:documentation></xsd:annotation
></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element><xsd:element 
name="ZmiamaDanych"><xsd:annotation><xsd:documentation>2. Zmiana danych 
od</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:elementname="
RokMiesiac" 
type="xsd:date"><xsd:annotation><xsd:documentation>Datazaistniałejzmiany</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="Od"type="xsd:date"><xsd:annotation><xsd:documentation>Okresobowiązywaniakorekty 
od:</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element 
name="Do"type="xsd:date"><xsd:annotation><xsd:documentation>Okresobowiązywaniakorekty 
do:</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></x
sd:element></xsd:choice></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element><xsd:element 
name="AdresNieruchomosci"><xsd:annotation><xsd:documentation>B. ADRES NIERUCHOMOŚCI, 
NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY 
KOMUNALNE</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:elem
ent 
name="Miejscowosc"type="adr:MiejscowoscTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>Miejscowo
ść</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:document
ation></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>Numer 
domu</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element 
name="NrLokalu"type="adr:LokalTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>Numer 
lokalu</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element 
name="NazwaOgroduDzialkowego"type="str:Tekst200Typ">                                    <xsd:annotation>      
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<xsd:documentation>Nazwa ogrodu 
działkowego</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element 
name="NrEwidencyjnyNieruchomosci"type="str:Tekst65Typ">                                    <xsd:annotation>  
<xsd:documentation>Nr ewidencyjny 
nieruchomości</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element></xsd:sequence></xsd:compl
exType></xsd:element><xsd:element 
name="RodzajNieruchomosci"><xsd:annotation><xsd:documentation>C. RODZAJ 
NIERUCHOMOŚCI</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:e
lementname="RodzajNieruchomosci"><xsd:annotation><xsd:documentation>Rodzaj 
nieruchomości</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:choi
ce><xsd:elementname="DomekLetniskowy" 
type="xsd:boolean"><xsd:annotation><xsd:documentation>domekletniskowy</xsd:documentation>
</xsd:annotation></xsd:element><xsd:elementname="InnaNieruchomosc" 
type="xsd:boolean"><xsd:annotation><xsd:documentation>innanieruchomośćwykorzystywanana 
celerekreacyjno-wypoczynkowe,wykorzystywanaprzez 
częśćroku</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element></xsd:choice></xsd:sequence></x
sd:complexType></xsd:element><xsd:element 
name="DaneSkladajacego"><xsd:annotation><xsd:documentation>D. DANE 
SKŁADAJĄCEGODEKLARACJĘ</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:seque
nce><xsd:choice><xsd:elementname="OsobaFizyczna"><xsd:annotation><xsd:documentation>osoba
fizyczna</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:elementna
me="SkladajacyDeklaracje"><xsd:annotation><xsd:documentation>Określenieskladającegodeklaracj
ę</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:elementname="T
ytulPrawny"><xsd:annotation><xsd:documentation>Tytułprawny,formawładanianieruchomością</xs
d:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:choice><xsd:elementfi
xed="true" name="Wlasnosc" 
type="xsd:boolean"><xsd:annotation><xsd:documentation>własność</xsd:documentation></xsd:an
notation></xsd:element><xsd:elementfixed="true" 
name="Wspolwlasnosc"type="xsd:boolean"><xsd:annotation><xsd:documentation>współwłasność<
/xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:elementfixed="true" 
name="UzytkownikWieczysty"type="xsd:boolean"><xsd:annotation><xsd:documentation>użytkowa
niewieczyste</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:elementfixed="true" 
name="Inny" 
type="xsd:boolean"><xsd:annotation><xsd:documentation>innypodmiotwładającynieruchomością</
xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:elementfixed="true" name="Jednostka" 
type="xsd:boolean"><xsd:annotation><xsd:documentation>jednostkaorganizacyjnalubosobaposiadaj
ącanieruchomośćwzarządzielubużytkowaniu</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element>
</xsd:choice></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexTy
pe></xsd:element><xsd:elementname="PierwszeImie" 
type="os:ImieTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>Imię</xsd:documentation></xsd:annotati
on></xsd:element><xsd:elementmaxOccurs="3" minOccurs="1" 
ref="os:Nazwisko"><xsd:annotation><xsd:documentation>Nazwisko</xsd:documentation></xsd:ann
otation></xsd:element><xsd:elementname="Pesel" 
type="os:PESELTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>PESEL</xsd:documentation></xsd:annot
ation></xsd:element><xsd:elementname="ImieMatki" 
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type="os:ImieTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>ImięMatki</xsd:documentation></xsd:an
notation></xsd:element><xsd:elementname="ImieOjca" 
type="os:ImieTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>ImięOjca</xsd:documentation></xsd:ann
otation></xsd:element><xsd:elementname="Telefon" 
type="adr:TelefonTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>Nrtelefonu</xsd:documentation></xs
d:annotation></xsd:element><xsd:elementname="Email" 
type="adr:EmailTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>Adrese-
mail</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></
xsd:element><xsd:elementname="OsobaFizycznaDzialalnosc"><xsd:annotation><xsd:documentation
>osoba 
prawna</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:elementna
me="SkladajacyDeklaracje"><xsd:annotation><xsd:documentation>Określenieskladającegodeklaracj
ę</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:elementname="T
ytulPrawny">                                                                            <xsd:annotation>                                                  
<xsd:documentation>Tytuł prawny, forma władania 
nieruchomością</xsd:documentation></xsd:annotation>                                                                            
<xsd:complexType>                                                                            <xsd:sequence>                                          
<xsd:choice><xsd:element fixed="true" name="Wlasnosc" type="xsd:boolean">                                       
<xsd:annotation>                                                                            <xsd:documentation>                                   
własność                                                                            </xsd:documentation>                                                 
</xsd:annotation>                                                                            </xsd:element><xsd:element 
fixed="true" name="Wspolwlasnosc" type="xsd:boolean">                                                                            
<xsd:annotation>                                                                            <xsd:documentation>                                   
współwłasność                                                                            </xsd:documentation>                                      
</xsd:annotation>                                                                            </xsd:element><xsd:element 
fixed="true" name="UzytkownikWieczysty" type="xsd:boolean">                                                                 
<xsd:annotation>                                                                            <xsd:documentation>                                   
użytkowanie                                                                            wieczyste                                                                  
</xsd:documentation>                                                                            </xsd:annotation>                                
</xsd:element><xsd:element fixed="true" name="Inny" type="xsd:boolean">                                           
<xsd:annotation>                                                                            <xsd:documentation>                                   
inny                                                                            podmiot                                                                            
władający                                                                            nieruchomością                                                            
</xsd:documentation>                                                                            </xsd:annotation>                                
</xsd:element><xsd:element fixed="true" 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:choice>                    
</xsd:sequence>                                                                            
</xsd:complexType></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element><xsd:eleme
ntname="PelnaNazwa" 
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type="str:Tekst65Typ"><xsd:annotation><xsd:documentation>Pełnanazwapodmiotu</xsd:document
ation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:elementname="NIP" 
type="os:NIPTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>IdentyfikatorpodatkowyNIP</xsd:documen
tation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:elementname="Regon" 
type="ins:REGONTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>REGON</xsd:documentation></xsd:an
notation></xsd:element><xsd:elementname="KRS" 
type="ins:KRSTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>KRS</xsd:documentation></xsd:annotatio
n></xsd:element><xsd:elementname="NrTelefonu" 
type="adr:TelefonTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>Nrtelefonu</xsd:documentation></xs
d:annotation></xsd:element><xsd:elementname="Email" 
type="adr:EmailTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>Adrese-
mail</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></
xsd:element><xsd:elementname="Jednostka"><xsd:annotation><xsd:documentation>jednostaorgani
zacyjnanieposiadającaosobowościprawnej</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexTyp
e><xsd:sequence><xsd:elementname="SkladajacyDeklaracje"><xsd:annotation><xsd:documentation
>Określenieskladającegodeklarację</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:
sequence><xsd:elementname="TytulPrawny">                                                                            
<xsd:annotation>                                                                            <xsd:documentation>Tytuł prawny, 
forma władania nieruchomością</xsd:documentation></xsd:annotation>                                                  
<xsd:complexType>                                                                            <xsd:sequence>                                          
<xsd:choice><xsd:element fixed="true" name="Wlasnosc" 
type="xsd:boolean"><xsd:annotation><xsd:documentation>własność</xsd:documentation></xsd:an
notation></xsd:element><xsd:element fixed="true" name="Wspolwlasnosc" 
type="xsd:boolean"><xsd:annotation><xsd:documentation>współwłasność</xsd:documentation></x
sd:annotation></xsd:element><xsd:element fixed="true" name="UzytkownikWieczysty" 
type="xsd:boolean"><xsd:annotation><xsd:documentation>użytkowaniewieczyste</xsd:documentat
ion></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element fixed="true" name="Inny" 
type="xsd:boolean"><xsd:annotation><xsd:documentation>innypodmiotwładającynieruchomością</
xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element fixed="true" name="Jednostka" 
type="xsd:boolean"><xsd:annotation><xsd:documentation>jednostkaorganizacyjnalubosobaposiadaj
ącanieruchomośćwzarządzielubużytkowaniu</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element>
</xsd:choice>                                                                            </xsd:sequence>                                                   
</xsd:complexType></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element><xsd:eleme
ntname="PelnaNazwa" 
type="str:Tekst65Typ"><xsd:annotation><xsd:documentation>Pełnanazwapodmiotu</xsd:document
ation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:elementname="NIP" 
type="os:NIPTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>IdentyfikatorpodatkowyNIP</xsd:documen
tation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:elementname="Regon" 
type="ins:REGONTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>REGON</xsd:documentation></xsd:an
notation></xsd:element><xsd:elementname="KRS" 
type="ins:KRSTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>KRS</xsd:documentation></xsd:annotatio
n></xsd:element><xsd:elementname="NrTelefonu" 
type="adr:TelefonTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>Nrtelefonu</xsd:documentation></xs
d:annotation></xsd:element><xsd:elementname="Email" 
type="adr:EmailTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>Adrese-
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mail</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></
xsd:element></xsd:choice><xsd:elementname="DaneKorespondencyjne"><xsd:annotation><xsd:doc
umentation>DANEKORESPONDENCYJNE</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType>
<xsd:sequence><xsd:elementname="Kraj" 
type="xsd:string"><xsd:annotation><xsd:documentation>Kraj</xsd:documentation></xsd:annotatio
n></xsd:element><xsd:elementname="Wojewodztwo" 
type="adr:WojewodztwoTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>Województwo</xsd:document
ation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:elementname="Powiat" 
type="adr:PowiatTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>Powiat</xsd:documentation></xsd:an
notation></xsd:element><xsd:elementname="Miejscowosc" 
type="adr:MiejscowoscTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>Miejscowość</xsd:documentati
on></xsd:annotation></xsd:element><xsd:elementname="KodPocztowy" 
type="adr:KodPocztowyTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>Kodpocztowy</xsd:documentat
ion></xsd:annotation></xsd:element><xsd:elementname="Poczta" 
type="adr:PocztaTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>Poczta</xsd:documentation></xsd:an
notation></xsd:element><xsd:elementname="Gmina" 
type="adr:GminaTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>Gmina</xsd:documentation></xsd:an
notation></xsd:element><xsd:elementname="Ulica" 
type="adr:UlicaTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>Ulica</xsd:documentation></xsd:annot
ation></xsd:element><xsd:elementname="NrDomu" 
type="adr:BudynekTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>Nrdomu</xsd:documentation></xsd
:annotation></xsd:element><xsd:elementname="NrLokalu" 
type="adr:LokalTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>Nrlokalu</xsd:documentation></xsd:an
notation></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element></xsd:sequence></xsd
:complexType></xsd:element><xsd:element 
name="Deklaracja"><xsd:annotation><xsd:documentation>E. DEKLAROWANY 
SPOSÓBGROMADZENIA I 
ODBIERANIAODPADÓW</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:sequence>
<xsd:elementname="Oswiadczenie" 
type="xsd:string"><xsd:annotation><xsd:documentation>Oświadczam,</xsd:documentation></xsd:a
nnotation></xsd:element><xsd:choice><xsd:elementname="Selektywnie" 
type="xsd:boolean"><xsd:annotation><xsd:documentation>odpadyzbieraneselektywnie(zgodnie 
zRegulaminemUtrzymaniaCzystości i Porządku naterenieMiastaBędzina )
</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:elementname="Zmieszane" 
type="xsd:boolean"><xsd:annotation><xsd:documentation>zmieszaneodpadykomunalne(odpadyko
munalnenie 
poddanesegregacji)</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element></xsd:choice></xsd:sequ
ence></xsd:complexType></xsd:element><xsd:elementname="ObliczanieWysokosciF"><xsd:annotat
ion><xsd:documentation>F. OBLICZENIE WYSOKOŚCIOPŁATY ZA GOSPODAROWANIEODPADAMI 
KOMUNALNYMI DLANIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCHZNAJDUJĄ SIĘ DOMKILETNISKOWE LUB 
INNYCHNIERUCHOMOŚCIWYKORZYSTYWANYCH NA CELEREKREACYJNO-
WYPOCZYNKOWE</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:e
lementname="Selektywny" maxOccurs="1" 
minOccurs="0"><xsd:annotation><xsd:documentation>Ryczałtowa roczna stawka opłaty od 
nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na
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cele rekreacyjno – wypoczynkowe, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób 
selektywny</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:elemen
tname="Stawka" 
type="xsd:float"><xsd:annotation><xsd:documentation>Stawkaopłaty/zł/</xsd:documentation></xs
d:annotation></xsd:element><xsd:elementname="Ilosc" 
type="xsd:int"><xsd:annotation><xsd:documentation>Ilośćnieruchomości/szt./</xsd:documentation
></xsd:annotation></xsd:element><xsd:elementname="Lacznie" 
type="xsd:float"><xsd:annotation><xsd:documentation>Łącznasumaopłaty/zł/</xsd:documentation>
</xsd:annotation></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element><xsd:element
name="NieSelektywny" maxOccurs="1" 
minOccurs="0"><xsd:annotation><xsd:documentation>Ryczałtowa roczna stawka opłaty od 
nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na
cele rekreacyjno – wypoczynkowe, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób 
selektywny</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:elemen
tname="Stawka" 
type="xsd:float"><xsd:annotation><xsd:documentation>Stawkaopłaty/zł/</xsd:documentation></xs
d:annotation></xsd:element><xsd:elementname="Ilosc" 
type="xsd:int"><xsd:annotation><xsd:documentation>Ilośćnieruchomości/szt./</xsd:documentation
></xsd:annotation></xsd:element><xsd:elementname="Lacznie" 
type="xsd:float"><xsd:annotation><xsd:documentation>Łącznasumaopłaty/zł/</xsd:documentation>
</xsd:annotation></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element><xsd:element
name="LacznaSuma" type="xsd:float"><xsd:annotation><xsd:documentation>ŁĄCZNA 
SUMA</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType>
</xsd:element><xsd:elementname="InformacjaOPojemnikach"><xsd:annotation><xsd:documentatio
n>G. INFORMACJA O POJEMNIKACHNALEŻY WYPEŁNIĆ DLANIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ 
IINNEJ</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:elementnam
e="Rodzaj"><xsd:annotation><xsd:documentation>Rodzaj 
pojemnika</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element
name="Pierwszy" maxOccurs="1" 
minOccurs="0"><xsd:annotation><xsd:documentation>120L</xsd:documentation></xsd:annotation
><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:elementname="Ilosc" 
type="xsd:integer"><xsd:annotation><xsd:documentation>Ilośćpojemników</xsd:documentation></
xsd:annotation></xsd:element><xsd:elementname="Lokalizacja" 
type="xsd:string"><xsd:annotation><xsd:documentation>Lokalizacjapojemnika/rodzajwłasności</xsd
:documentation></xsd:annotation></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:eleme
nt><xsd:elementname="Drugi" maxOccurs="1" 
minOccurs="0"><xsd:annotation><xsd:documentation>240L</xsd:documentation></xsd:annotation
><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:elementname="Ilosc" 
type="xsd:integer"><xsd:annotation><xsd:documentation>Ilośćpojemników</xsd:documentation></
xsd:annotation></xsd:element><xsd:elementname="Lokalizacja" 
type="xsd:string"><xsd:annotation><xsd:documentation>Lokalizacjapojemnika/rodzajwłasności</xsd
:documentation></xsd:annotation></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:eleme
nt><xsd:elementname="Trzeci" maxOccurs="1" 
minOccurs="0"><xsd:annotation><xsd:documentation>1100L</xsd:documentation></xsd:annotatio
n><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:elementname="Ilosc" 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 37 – Poz. 1449



type="xsd:integer"><xsd:annotation><xsd:documentation>Ilośćpojemników</xsd:documentation></
xsd:annotation></xsd:element><xsd:elementname="Lokalizacja" 
type="xsd:string"><xsd:annotation><xsd:documentation>Lokalizacjapojemnika/rodzajwłasności</xsd
:documentation></xsd:annotation></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:eleme
nt><xsd:elementname="Czwarty" maxOccurs="1" 
minOccurs="0"><xsd:annotation><xsd:documentation>3m&#179;</xsd:documentation></xsd:annot
ation><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:elementname="Ilosc" 
type="xsd:integer"><xsd:annotation><xsd:documentation>Ilośćpojemników</xsd:documentation></
xsd:annotation></xsd:element><xsd:elementname="Lokalizacja" 
type="xsd:string"><xsd:annotation><xsd:documentation>Lokalizacjapojemnika/rodzajwłasności</xsd
:documentation></xsd:annotation></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:eleme
nt><xsd:elementname="Piaty" maxOccurs="1" 
minOccurs="0"><xsd:annotation><xsd:documentation>5m&#179;</xsd:documentation></xsd:annot
ation><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:elementname="Ilosc" 
type="xsd:integer"><xsd:annotation><xsd:documentation>Ilośćpojemników</xsd:documentation></
xsd:annotation></xsd:element><xsd:elementname="Lokalizacja" 
type="xsd:string"><xsd:annotation><xsd:documentation>Lokalizacjapojemnika/rodzajwłasności</xsd
:documentation></xsd:annotation></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:eleme
nt><xsd:elementname="Szosty" maxOccurs="1" 
minOccurs="0"><xsd:annotation><xsd:documentation>7m&#179;</xsd:documentation></xsd:annot
ation><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:elementname="Ilosc" 
type="xsd:integer"><xsd:annotation><xsd:documentation>Ilośćpojemników</xsd:documentation></
xsd:annotation></xsd:element><xsd:elementname="Lokalizacja" 
type="xsd:string"><xsd:annotation><xsd:documentation>Lokalizacjapojemnika/rodzajwłasności</xsd
:documentation></xsd:annotation></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:eleme
nt></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:
element>                                <xsd:element name="CalkowitaWysokosc">                                    
<xsd:annotation>                                    <xsd:documentation>H. CAŁKOWITA WYSOKOŚĆ ROCZNEJ 
OPŁATY </xsd:documentation></xsd:annotation>                                    <xsd:complexType>                      
<xsd:sequence>                                    <xsd:element                                    name="WysokoscOplatyzl"        
type="xsd:float">                                                <xsd:annotation>                                                
<xsd:documentation>Wysokość opłaty  w PLN </xsd:documentation></xsd:annotation>                        
</xsd:element>                                    <xsd:element                                    name="Slownie"                           
type="str:Tekst65Typ">                                                <xsd:annotation>                                                
<xsd:documentation>Słownie</xsd:documentation></xsd:annotation>                                    
</xsd:element>                                    </xsd:sequence>                                    </xsd:complexType>              
</xsd:element>                                <xsd:element 
name="Informacja"><xsd:annotation><xsd:documentation>I. INFORMACJA O 
POSIADANIUKOMPOSTOWNIKA NA 
POTRZEBYWŁASNE</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:annotation><xs
d:documentation></xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:sequence><xsd:elementname="Pyt
anie"><xsd:annotation><xsd:documentation>Czy nieruchomośćwskazana wczęści 
Bniniejszejdeklaracjiwyposażona jestw 
kompostownik</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:choi
ce><xsd:elementname="Tak" type="xsd:float" 
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maxOccurs="1"minOccurs="0"><xsd:annotation><xsd:documentation>Tak,pojemność:</xsd:docume
ntation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:elementname="Nie" type="xsd:boolean" 
maxOccurs="1"minOccurs="0"><xsd:annotation><xsd:documentation>Nie</xsd:documentation></xs
d:annotation></xsd:element></xsd:choice></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element></xs
d:sequence></xsd:complexType></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element
>                    <xsd:element name="Zgoda">                        <xsd:annotation>                        
<xsd:documentation>Zgoda na przesyłanie korespondencji za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej w rozumieniu przepisów o oświadczeniu usług drogą 
elektorniczną</xsd:documentation>                        </xsd:annotation>                        <xsd:complexType>
<xsd:sequence>                    <xsd:choice><xsd:element name="Tak" type="xsd:boolean">                        
<xsd:annotation>                                        <xsd:documentation>wyrażam zgodę</xsd:documentation>  
</xsd:annotation></xsd:element><xsd:element name="Nie" type="xsd:boolean">                                   
<xsd:annotation>                                        <xsd:documentation>nie wyrażam zgody 
</xsd:documentation>                                        </xsd:annotation></xsd:element></xsd:choice>               
</xsd:sequence>                    
</xsd:complexType></xsd:element></xsd:sequence></xsd:extension></xsd:complexContent></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="Zal1Type"><xsd:sequence><xsd:element name="Nie" 
type="xsd:string"><xsd:annotation><xsd:documentation> </xsd:documentation></xsd:annotation>   
</xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType><xsd:complexType 
name="Zal2Type"><xsd:sequence><xsd:element name="Nie" 
type="xsd:string"><xsd:annotation><xsd:documentation> </xsd:documentation></xsd:annotation>   
</xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType>    <xsd:complexType 
name="Gmnina"></xsd:complexType></xsd:schema>
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