
UCHWAŁA NR S.0007.034.2017
RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

z dnia 25 kwietnia 2017 r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Radlin, na których znajdują się 

domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 
wykorzystywanych jedynie przez część roku oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej

Na podstawie art. 6n ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 i art. 42 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.  poz. 446 z późn. zm.), po przeprowadzeniu 
konsultacji społecznych

Rada Miejska  w Radlinie
uchwala, co następuje:

§ 1.  Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej 
przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Radlin, na których znajdują się domki 
letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, 
wykorzystywanych jedynie przez część roku w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Deklarację, o której mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest dostarczyć do Urzędu 
Miasta Radlin przy ul. Rymera 15.

§ 3. Określa się, iż pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składa się w terminie do 31marca 2018 r. oraz w terminach określonych w art. 6m ust. 1 i 2 ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 4. Format elektroniczny deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
wymienionej w § 1, składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz układ informacji 
i  powiązań między nimi określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Deklaracja, o której mowa w § 4 przesyłana jest poprzez System Elektronicznej Komunikacji 
Administracji Publicznej SEKAP (https://www.sekap.pl).

2. Deklaracja podpisywana jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym 
profilem zaufanym ePUAP.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radlina.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 4 maja 2017 r.

Poz. 2874



§ 7.   Uchwała  wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radlinie

mgr Gabriela Chromik
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POLA JASNE NALEŻY WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM K OLOREM
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DEKLARACJA 
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DL A
NIERUCHOMO ŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJ Ą SIĘ DOMKI LETNISKOWE, LUB INNE

NIERUCHOMO ŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO - WYPOCZYNKOW E,
WYKORZYSTYWANYCH JEDYNIE PRZEZ CZ ĘŚĆ ROKU

Podstawa prawna:    ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Składający:              Właściciel  nieruchomości  w rozumieniu art.2 ust.1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu 
                                 czystości i porządku w gminach 1)

Miejsce składania:   Urząd Miasta Radlin, ul. Rymera 15, 44 – 310 Radlin.

Organ właściwy do złożenia deklaracji:      Burmistrz Radlina

A. OBOWIĄZEK ZŁO ŻENIA DEKLARACJI

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji2) :

     □    deklaracja                □    zmiana danych zawartych w deklaracji (data zaistnienia zmian: ………….................................)
                                                                                                                                                                                            (dzień-miesiąc-rok)
                                                                                                                                                 

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJ Ę - w przypadku współwłasności wypełniają współwłaściciele

Składający2): 

       □    osoba fizyczna            □    osoba prawna            □    jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
Nazwisko i imię / Pełna nazwa

PESEL (osoby fizyczne) / NIP (nie dotyczy osób fizycznych) REGON

Tytuł prawny do nieruchomości2): 

□ właściciel, □ współwłaściciel, □ użytkownik wieczysty, □ współużytkownik wieczysty, □ posiadacz samoistny, 

□ posiadacz zależny (np. dzierżawca) ………………………., □ inny (np. zarządca) ……………………..

Dane kontaktowe3):
nr telefonu3): …………………………………………………..     adres e-mail3): ……………………………………………………………..

ADRES NIERUCHOMO ŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJ Ą ODPADY KOMUNALNE
Gmina/Miejscowość    RADLIN
Kod pocztowy              44-310    
         

Ulica Nr domu/Nr geodezyjny 
działki

Nr lokalu

ADRES DO KORESPONDENCJI – jeżeli jest inny, niż adres nieruchomości w części B.
Kraj
                
Gmina Ulica Nr domu/Nr geodezyjny

 działki
Nr lokalu

Miejscowość Kod pocztowy

C.  OPŁATA ZA  GOSPODAROWANIE ODPADAMI  KOMUNALNYMI  NA  NIERUCHOMO ŚCIACH NA
KTÓRYCH  ZNAJDUJ Ą  SIĘ  DOMKI  LETNISKOWE  LUB  INNE  NIERUCHOMO ŚCI
WYKORZYSTYWANE  NA  CELE  REKREACYJNO  -  WYPOCZYNKOWE  W YKORZYSTYWANE
JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr S.0007.034.2017

Rady Miejskiej w Radlinie

z dnia 25 kwietnia 2017 r.
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C.1. DLA NIERUCHOMO ŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJ Ą SIĘ DOMKI LETNISKOWE

Ryczałtowa stawka opłaty

Liczba domków letniskowych

Wyliczenie rocznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

……………………………. X   …………………………    =     ……………………………………………………..................... zł
(liczba domków letniskowych)         (ryczałtowa stawka opłaty)5)              (iloczyn liczby domków letniskowych i ryczałtowej stawki opłaty)

C.2. DLA KAŻDEJ DZIAŁKI NA TERENIE RODZINNYCH OGRODÓW DZIAŁKOWY CH

Ryczałtowa stawka opłaty

Liczba działek

Wyliczenie rocznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:                                                                          

……………………………. X   …………………………    =     ……………………………………………………..................... zł
             (liczba działek)                  (ryczałtowa stawka opłaty)5)                    (iloczyn liczby działek i ryczałtowej stawki opłaty)

C.3.  DLA  INNYCH  NIERUCHOMO ŚCI  WYKORZYSTYWANYCH  NA  CELE  REKREACYJNO-
WYPOCZYNKOWE
Ryczałtowa stawka opłaty

Liczba nieruchomości wykorzystywanych na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe
Wyliczenie rocznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
                                                                                                                       
……………………………. X   …………………………    =     ……………………………………………………..................... zł
 (liczba nieruchomości                        (ryczałtowa stawka opłaty)5)          (iloczyn liczby nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-
wykorzystywanych na cele                                                                                         wypoczynkowe i ryczałtowej stawki opłaty)
rekreacyjno-wypoczynkowe )                                                             

D. SUMA OPŁAT ROCZNYCH Z CZ ĘŚCI C.1., C.2.,
C.3.
E. PODPIS(Y) SKŁADAJĄCEGO(YCH) DEKLARACJ Ę / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ
 SKŁADAJĄCEGO(YCH) DEKLARACJ Ę

1. ………………………………………                                                                                                                …………………..………………..
                        (miejscowość i data)                                                                                                                                            (czytelny podpis)

 
2. ………………………………………                                                                                                                …………………..………………..
                        (miejscowość i data)                                                                                                                                            (czytelny podpis)

F. ADNOTACJE ORGANU

Pouczenie:
1.  Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu  
     egzekucyjnym  w administracji.
2.  Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Radlina deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w
     terminie 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w 
    deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Radlina 
    nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za  
    miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
4. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w 
    deklaracji, Burmistrz Radlina 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.
5. W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uiścił ją w wysokości niższej od 
   należnej, Burmistrz Radlina określa, w drodze decyzji, wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Objaśnienia:
1) W imieniu Rodzinnych Ogrodów Działkowych deklarację składa Zarząd.
2) Zaznaczyć właściwy kwadrat.
3) Podanie danych dobrowolne, w celu umożliwienia kontaktu.
4) Sposób zbierania odpadów na nieruchomości będzie podlegał bieżącej kontroli. 
    W przypadku stwierdzenia nie wywiązywania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych,  Burmistrz Radlina w drodze decyzji naliczy
    opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosując stawkę wyższą, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Radlinie.
5) Wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna Uchwała Rady Miejskiej w Radlinie. W przypadku, kiedy odpady
    zbierane są w sposób selektywny, do wyliczeń przyjmuje się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
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UKŁAD INFORMACJI I POWIĄZAŃ MIĘDZY NIMI
W DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE, 
LUB INNE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWE,

WYKORZYSTYWANYCH JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<xsd:schema xmlns="http://rwd.sekap.pl/wzor/2017/04/19/2256/" 
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:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" attributeFormDefault="unqualified" 
elementFormDefault="qualified" targetNamespace="http://rwd.sekap.pl/wzor/2017/04/19/2256/">
<xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-
core/xmldsig-core-schema.xsd"/>
<xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" 
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"/>
<xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" 
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"/>
<xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" 
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd"/>
<xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" 
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd"/>
<xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" 
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd"/>
<xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/" 
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/typy.xsd"/>
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE,
LUB INNE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWE, 
WYKORZYSTYWANYCH JEDYNIE 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:element name="Zrodlo" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Źródło
</xsd:documentation>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr S.0007.034.2017

Rady Miejskiej w Radlinie

z dnia 25 kwietnia 2017 r.
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</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodstawaPrawna" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Podstawa prawna
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Skladajacy" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Składający
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="MiejsceSkladania" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Miejsce składania
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="OrganWlasciwy" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Organ właściwy do złożenia deklaracji
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>

<xsd:element name="AObowiazekZlozenia">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Okolicznosci">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Okoliczności powodujące
obowiązek złożenia
deklaracji:
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:choice>
<xsd:element fixed="true" name="Deklaracja" type="xsd:boolean">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
deklaracja
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Zmiana">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
zmiana
danych
zawartych w
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deklaracji
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="DataZaistnienia" type="xsd:date">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
data
zaistnienia
zmian
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="BDaneSkladajacegoDeklaracje">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="BSkladajacy">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Składający</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:choice>
<xsd:element name="OsobaFizyczna">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
osoba fizyczna
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
osoba
fizyczna
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:sequence>
<xsd:element ref="os:Nazwisko">
</xsd:element>
<xsd:element ref="os:Imie">
</xsd:element>
<xsd:element ref="os:PESEL">
</xsd:element>
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="ins:REGON">
</xsd:element>
<xsd:element name="TytulPrawny">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
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Tytuł
prawny
do
nieruchomości
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:choice>
<xsd:element fixed="true" name="Wlasciciel" type="xsd:boolean">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
właściciel
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element fixed="true" name="Wspolwlasciciel" type="xsd:boolean">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
współwłaściciel
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element fixed="true" name="Uzytkownik" type="xsd:boolean">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
użytkownik
wieczysty
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element fixed="true" name="Wspoluzytkownik" type="xsd:boolean">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
współużytkownik
wieczysty
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element fixed="true" name="Posiadacz" type="xsd:boolean">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
posiadacz
samoistny
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="PosiadaczZalezny">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
posiadacz
zależny
(np.
dzierżawca)
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="RodzajTytulu" type="str:Tekst200Typ">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
 </xsd:documentation>
</xsd:annotation>

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 8 – Poz. 2874



</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Inny">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
inny
(np.
zarządca)
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="RodzajTytulu" type="str:Tekst200Typ">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
 </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="DaneKontaktowe">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Dane
kontaktowe
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Telefon">
</xsd:element>
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Email">
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="AdresNieruchomosci">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
ADRES
NIERUCHOMOŚCI,
NA
KTÓREJ
POWSTAJĄ
ODPADY
KOMUNALNE
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="GmnaMiejscowosc" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Gmina/Miejscowość
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
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</xsd:element>
<xsd:element ref="adr:KodPocztowy">
</xsd:element>
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Ulica">
</xsd:element>
<xsd:choice>
<xsd:element ref="adr:Budynek">
</xsd:element>
<xsd:element name="NrGeoDzialki" type="str:Tekst200Typ">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Numer
geodezyjny
działki
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:choice>
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Lokal">
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="OsobaPrawna">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
osoba prawna
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
osoba prawna
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:sequence>
<xsd:element ref="ins:NazwaInstytucji">
</xsd:element>
<xsd:element ref="os:NIP">
</xsd:element>
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="ins:REGON">
</xsd:element>
<xsd:element name="TytulPrawny">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Tytuł
prawny
do
nieruchomości
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:choice>
<xsd:element fixed="true" name="Wlasciciel" type="xsd:boolean">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
właściciel
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
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</xsd:element>
<xsd:element fixed="true" name="Wspolwlasciciel" type="xsd:boolean">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
współwłaściciel
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element fixed="true" name="Uzytkownik" type="xsd:boolean">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
użytkownik
wieczysty
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element fixed="true" name="Wspoluzytkownik" type="xsd:boolean">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
współużytkownik
wieczysty
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element fixed="true" name="Posiadacz" type="xsd:boolean">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
posiadacz
samoistny
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="PosiadaczZalezny">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
posiadacz
zależny
(np.
dzierżawca)
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="RodzajTytulu" type="str:Tekst200Typ">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation> </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Inny">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
inny
(np.
zarządca)
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="RodzajTytulu" type="str:Tekst200Typ">
<xsd:annotation>
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<xsd:documentation> </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="DaneKontaktowe">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Dane
kontaktowe
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Telefon">
</xsd:element>
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Email">
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="AdresNieruchomosci">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
ADRES
NIERUCHOMOŚCI,
NA
KTÓREJ
POWSTAJĄ
ODPADY
KOMUNALNE
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="GmnaMiejscowosc" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Gmina/Miejscowość
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element ref="adr:KodPocztowy">
</xsd:element>
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Ulica">
</xsd:element>
<xsd:choice>
<xsd:element ref="adr:Budynek">
</xsd:element>
<xsd:element name="NrGeoDzialki" type="str:Tekst200Typ">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Numer
geodezyjny
działki
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 12 – Poz. 2874



</xsd:choice>
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Lokal">
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="JO">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
jednostka
organizacyjna
nie posiadająca
osobowości
prawnej
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
jednostka
organizacyjna
nie
posiadająca
osobowości
prawnej
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:sequence>
<xsd:element ref="ins:NazwaInstytucji">
</xsd:element>
<xsd:element ref="os:NIP">
</xsd:element>
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="ins:REGON">
</xsd:element>
<xsd:element name="TytulPrawny">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Tytuł
prawny
do
nieruchomości
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:choice>
<xsd:element fixed="true" name="Wlasciciel" type="xsd:boolean">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
właściciel
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element fixed="true" name="Wspolwlasciciel" type="xsd:boolean">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
współwłaściciel
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
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<xsd:element fixed="true" name="Uzytkownik" type="xsd:boolean">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
użytkownik
wieczysty
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element fixed="true" name="Wspoluzytkownik" type="xsd:boolean">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
współużytkownik
wieczysty
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element fixed="true" name="Posiadacz" type="xsd:boolean">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
posiadacz
samoistny
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="PosiadaczZalezny">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
posiadacz
zależny
(np.
dzierżawca)
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="RodzajTytulu" type="str:Tekst200Typ">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation> </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Inny">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
inny
(np.
zarządca)
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="RodzajTytulu" type="str:Tekst200Typ">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation> </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
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</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="DaneKontaktowe">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Dane
kontaktowe
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Telefon">
</xsd:element>
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Email">
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="AdresNieruchomosci">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
ADRES
NIERUCHOMOŚCI,
NA
KTÓREJ
POWSTAJĄ
ODPADY
KOMUNALNE
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="GmnaMiejscowosc" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Gmina/Miejscowość
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element ref="adr:KodPocztowy">
</xsd:element>
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Ulica">
</xsd:element>
<xsd:choice>
<xsd:element ref="adr:Budynek">
</xsd:element>
<xsd:element name="NrGeoDzialki" type="str:Tekst200Typ">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Numer
geodezyjny
działki
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:choice>
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Lokal">
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
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</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="AdresDoKorespondencji" type="adr:AdresTyp">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
ADRES DO KORESPONDENCJI - jeżeli jest
inny, niż adres nieruchomości w części
B.
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="CDotyczyWlascicieliNieruchomosci">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>C. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 
NIERUCHOMOŚCIACH NA
KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB INNE NIERUCHOMOŚCI
WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWE WYKORZYSTYWANE
JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="C1Domki">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
C.1. DLA NIERUCHOMOŚCI, NA
KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI
LETNISKOWE
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
iloczyn liczby
mieszkańców i stawki
opłaty
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="RyczaltowaStawkaOplaty" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Ryczałtowa
stawka opłaty
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="LiczbaDomkow" type="xsd:nonNegativeInteger">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Liczba domków
letniskowych
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="WyliczenieMiesieczne">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
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Wyliczenie
rocznej opłaty
za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi:
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="LiczbaDomkow" type="xsd:nonNegativeInteger">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
liczba
domków
letniskowych
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="RyczaltowaStawkaOplaty" type="xsd:decimal">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
ryczałtowa
stawka
opłaty
[zł]
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="IloczynC1" type="xsd:decimal">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
iloczyn
liczby
działek
i
ryczałtowej
stawki
opłaty
[zł]
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="C2Ogrodki">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>C.2. DLA KAŻDEJ DZIAŁKI NA TERENIE RODZINNYCH OGRODÓW 
DZIAŁKOWYCH</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
iloczyn liczby
mieszkańców i stawki
opłaty
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:sequence>
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<xsd:element name="RyczaltowaStawkaOplaty" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Ryczałtowa
stawka opłaty
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="LiczbaDzialek" type="xsd:nonNegativeInteger">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Liczba domków
letniskowych
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="WyliczenieMiesieczne">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Wyliczenie
rocznej opłaty
za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi:
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="LiczbaDzialek" type="xsd:nonNegativeInteger">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
liczba
domków
letniskowych
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="RyczaltowaStawkaOplaty" type="xsd:decimal">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
ryczałtowa
stawka
opłaty
[zł]
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="IloczynC2" type="xsd:decimal">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
iloczyn
liczby
działek
i
ryczałtowej
stawki
opłaty
[zł]
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
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</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="C3InneNieruchomosci">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>C.3. DLA INNYCH NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE 
REKREACYJNOWYPOCZYNKOWE</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
iloczyn liczby
mieszkańców i stawki
opłaty
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="RyczaltowaStawkaOplaty" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Ryczałtowa
stawka opłaty
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="LiczbaNieruchomoci" type="xsd:nonNegativeInteger">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Liczba nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="WyliczenieMiesieczne">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Wyliczenie
rocznej opłaty
za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi:
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="LiczbaNieruchomosci" type="xsd:nonNegativeInteger">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>liczba nieruchomości  wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="RyczaltowaStawkaOplaty" type="xsd:decimal">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
ryczałtowa
stawka
opłaty
[zł]
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="IloczynC3" type="xsd:decimal">
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<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
iloczyn liczby nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe i ryczałtowej stawki opłaty
[zł]
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="DSumaOplatRocznych">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>D. SUMA OPŁAT ROCZNYCH Z CZĘŚCI C.1., C.2.,
C.3.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Razem" type="xsd:decimal">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation> </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="AdnotacjeOrganu">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
F. ADNOTACJE ORGANU
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Tresc" type="str:Tekst200Typ">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation> </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Tresc2" type="str:Tekst200Typ">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation> </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pouczenie">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Pouczenie</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="PouczenieJeden" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
1.
</xsd:documentation>
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</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="PouczenieDwa" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
2.
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="PouczenieTrzy" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
3.
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="PouczenieCztery" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
4.
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="PouczeniePiec" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>5. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</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:schema>
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