
 
 

UCHWAŁA NR XX/232/2020 
RADY GMINY ZBROSŁAWICE 

z dnia 27 maja 2020 r. 

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 40 ust. i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) i art. 6 n ust. 1 pkt. 1 ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm), na wniosek Wójta Gminy 
Zbrosławice 

 
Rada Gminy Zbrosławice 

uchwala: 

§ 1. W uchwale nr XIX/229/2016 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie określenia 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości wprowadza się następującą zmianę: 

1. W załączniku nr 1 do Uchwały nr XIX/229/2016 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 20 lipca 2016 r. dodaje 
się  punkt "K", o następującym brzmieniu: "Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych 
osobowych. Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 
119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) dalej – „RODO” informuję, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Zbrosławice reprezentowany przez 
Wójta Gminy Zbrosławice, z siedzibą przy ul. Oświęcimskiej 2, 42-674 Zbrosławice, tel. (32)2337012. 

2) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Zbrosławice jest Pan Cezary Nowicki. Dane 
do kontaktu  - e – mail:  inspektor@odocn.pl, tel. 602762036. 

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań w zakresie gospodarowania odpadami 
komunalnymi tj. odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości, sprawowania nadzoru nad sposobem 
gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wypełnienia obowiązku ponoszenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na podstawie przepisów ustawy 
z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zapisami ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

4) Dane osobowe zawarte w deklaracji będą przechowywane przez okres 10 lat, zgodnie z Rozporządzeniem 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 
Ze względu na inne przepisy prawa okres ten może ulecwydłużeniu. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 29 maja 2020 r.

Poz. 4263
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5) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom, w szczególności podmiotowi 
przetwarzającemu, realizującemu na rzecz administratora zadania w zakresie obsługi systemu 
elektronicznego zarządzania dokumentacją i systemu informatycznego zawierającego bazę danych osób, 
dla których jest naliczana opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi; firmie wywozowej 
świadczącej usługę odbioru odpadów komunalnych. 

6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, 
otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) oraz wniesienie żądania ograniczenia ich przetwarzania. 

7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych (z siedzibą 00-193 Warszawa ul. Stawki 2), jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 
danych osobowych narusza przepisy RODO. 

8) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani 
profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO. 

9) Podanie Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem 
realizacji celu, o którym mowa w pkt 3. " 

2. Załącznik nr 2 do projektu Uchwały stanowi zapis deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w formacie danych XML, z układem informacji i powiązań między nimi, 
wynikającymi ze wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami wraz ze zmianą o której 
mowa w ust. 1. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbrosławice. 

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

   

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Jan Fels 
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                                                        Załącznik nr 1 
    

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM  
___________________________________________________________________________________________________________________________________      

 

DEKLARACJA   
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Podstawa prawna:         
 
 

Składający: 
 
 
 

Miejsce składania:     

Organ właściwy do złożenia deklaracji:  

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst  jednolity 
Dz. U. z 2019 r., poz. 2010) 
 

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na 
terenie Gminy Zbrosławice (właściciel nieruchomości w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) 
 

Urząd Gminy Zbrosławice, ul. Oświęcimska 2, 42-674 Zbrosławice 

Wójt Gminy Zbrosławice 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 
                   pierwsza deklaracja ………..……………………           korekta deklaracji – zmiana danych od ………..…………………… 
                                                                                                    (dzień-miesiąc-rok)                                                                                                                                                            (dzień-miesiąc-rok) 

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ   
(*dotyczy osób fizycznych          **dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej) 

1. Składający (zaznaczyć właściwy kwadrat) to:   

                  osoba fizyczna                              osoba prawna                              jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 

2. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

                  właściciel nieruchomości             współwłaściciel                            najemca, dzierżawca                    użytkownik wieczysty                  

                  zarządca nieruchomości              wspólnota mieszkaniowa            inny ……………………………………………………………. 

ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY** 
(*dotyczy osób fizycznych          **dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej) 
Nazwisko i imię* / pełna nazwa** Numer PESEL*/ Numer NIP** 

Kraj 

 
Województwo 
 

Powiat 

Gmina   

 
Ulica 
 

Nr domu 
 

Nr lokalu 
 

Miejscowość  

 
Kod pocztowy Nr telefonu Adres e-mail 

 

ADRES ZAMIESZKANIA*  
(*dotyczy osób fizycznych – współwłaścicieli) 
Nazwisko i imię* 
 
 

Numer PESEL* 

Kraj 

 
Województwo 
 

Powiat 

 
Gmina   

 
Ulica 
 

Nr domu 

 
Nr lokalu 
 

Miejscowość  

 
Kod pocztowy Nr telefonu Adres e-mail 

 

ADRES ZAMIESZKANIA*  
(*dotyczy osób fizycznych – współwłaścicieli) 
Nazwisko i imię* 
 
 

Numer PESEL* 
 

Kraj 

 
Województwo 

 
Powiat 

 
Gmina   

 
Ulica 

 
Nr domu Nr lokalu 

 
Miejscowość  

 
Kod pocztowy  Nr telefonu  Adres e-mail 

 

ADRES ZAMIESZKANIA*  
(*dotyczy osób fizycznych – współwłaścicieli) 

Nazwisko i imię* 
 
 

Numer PESEL* 
 

Kraj 
 

Województwo Powiat 
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Gmina   
 

Ulica 
 

Nr domu Nr lokalu 
 

Miejscowość  
 

Kod pocztowy Nr telefonu Adres e-mail 
 

ADRES KORESPONDENCYJNY (podać jeżeli jest inny niż zamieszkania/siedziby) 

Nazwisko i imię* 
 
 

Kraj Województwo Powiat 
 

Gmina   Ulica 
 

Nr domu Nr lokalu 
 

Miejscowość  Kod pocztowy 
 

Nr telefonu 

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

Miejscowość  

 
Ulica 
 

Nr domu lub nr ewid. działki 
 

Nr lokalu 
 

D. ILOŚĆ OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ 

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

 

E. SPOSÓB ZBIERANIA ODPADÓW 
 

Oświadczam, iż odpady z mojej nieruchomości będę zbierał w sposób: 

 

                               selektywny - poprzez segregację odpadów                              zmieszany - bez segregacji odpadów                             
 

F. WYLICZENIE MIESIĘCZNEJ OPŁATY 
(F.1. wypełniają właściciele nieruchomości, którzy segregują odpady, natomiast F.2. wypełniają właściciele nieruchomości, którzy nie segregują odpadów) 
 

F.1. Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi selektywnie wynosi: 
 
 

….………………….……….      X      ………………………… zł/osobę     =      ……………….….……….………… zł 
                                 (liczba mieszkańców)                                  (stawka opłaty***)                                 (iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty) 

 
 
***stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalona odrębną uchwałą Rady Gminy Zbrosławice 
 
 

F.2. Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmieszanymi (nieruchomości które nie segregują 
odpadów) wynosi: 

 
 

….………………….……….      X      ………………………… zł/osobę     =      ……………….….……….………… zł 
                                  (liczba mieszkańców)                               (stawka opłaty***)                                   (iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty) 
 
 
***stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalona odrębną uchwałą Rady Gminy Zbrosławice 
 

G.  ZAŁĄCZNIKI   (należy wymienić rodzaj załącznika) 
 

 

 

 

 

H. UWAGI WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ    

 
Pouczenie: 
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. 
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz.1438). 
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 ………………………………………                                                              …………………..………………..  
                   (miejscowość i data)                                                                                                  (czytelny podpis*/podpis (pieczęć) **) 
 

J. ADNOTACJE ORGANU: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K. KLAUZULA INFORMACYJNA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. str. 1, z późn. zm.) dalej – „RODO” informuję, iż: 

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Zbrosławice reprezentowany przez Wójta Gminy Zbrosławice,  z siedzibą 

przy ul. Oświęcimskiej 2, 42 – 674 Zbrosławice, tel. (32)2337012. 

2) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Zbrosławice jest Pan Cezary Nowicki. Dane do kontaktu - e  mail:  

inspektor@odocn.pl, tel. 602762036. 

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi tj. odbioru 

odpadów od właścicieli nieruchomości, sprawowania nadzoru nad sposobem gospodarowania odpadami komunalnymi  

oraz wypełnienia obowiązku ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

Ordynacja podatkowa oraz art. 6 ust.1 lit. c RODO. 

4) Dane osobowe zawarte w deklaracji będą przechowywane przez okres 10 lat, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 

18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji  

i zakresu działania archiwów zakładowych. Ze względu na inne przepisy prawa okres ten może ulec wydłużeniu.  

5) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom, w szczególności podmiotowi przetwarzającemu, realizującemu 

na rzecz administratora zadania w zakresie obsługi systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją i systemu informatycznego 

zawierającego bazę danych osób, dla których jest naliczana opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi; firmie wywozowej 

świadczącej usługę odbioru odpadów komunalnych.  

6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, 

sprostowania (poprawiania) oraz wniesienie żądania ograniczenia ich przetwarzania. 

7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

(z siedzibą 00 – 193 Warszawa ul. Stawki 2), jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

8) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 

22 RODO. 

9) Podanie Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa 

w pkt 3.  

 

 

 

*     dotyczy osób fizycznych        

**  dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej) 

*** stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalona odrębną uchwałą Rady Gminy Zbrosławice 
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Informacja: 
 

1. Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst  jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2010) 
przez właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby 
posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Jeżeli nieruchomość jest 
zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej 
oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową. 
 

2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Zbrosławice deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub 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 Wójta Gminy Zbrosławice nową deklarację w terminie do 10 dnia następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.  
 

4. W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminach określonych powyżej albo 
uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy Zbrosławice określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez Radę Gminy metody, 
a w przypadku ich braku – uzasadnione szacunki. 
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Załącznik nr 2  
 
 
 
 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<xsd:schema attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified" 

targetNamespace="http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/9r7xan12ke/DO2020/" 

xmlns="http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/9r7xan12ke/DO2020/" 

xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 

xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" 

xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" 

xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" 

xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" 

xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" 

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"><xsd:import 

schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd" 

namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"/><xsd:import 

schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd" 

namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"/><xsd:import 

schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd" 

namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"/><xsd:import 

schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd" 

namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"/><xsd:import 

schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd" 

namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"/><xsd:import 

schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd" 

namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"/><xsd:element 

type="DokumentTyp" name="Dokument"/><xsd:complexType 

name="DokumentTyp"><xsd:sequence><xsd:element type="str:OpisDokumentuTyp" 

name="OpisDokumentu"/><xsd:element type="str:DaneDokumentuTyp" 

name="DaneDokumentu"/><xsd:element type="TrescDokumentuTyp" 

name="TrescDokumentu"/><xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" 

ref="ds:Signature"/></xsd:sequence></xsd:complexType><xsd:complexType 

name="TrescDokumentuTyp"><xsd:complexContent><xsd:extension 

base="str:TrescDokumentuTyp"><xsd:sequence><xsd:element 

type="WartoscTyp_5bcdbbd60a184" name="Wartosc" 

minOccurs="0"/></xsd:sequence></xsd:extension></xsd:complexContent></xsd:complexType><xsd:c

omplexType name="WartoscTyp_5bcdbbd60a184"><xsd:sequence><xsd:element 

type="RokTyp_5bcdbbf1d5bca" name="Rok" minOccurs="0"/><xsd:element 

type="NaglowekTyp_5bcdbc4d5da34" name="Naglowek" minOccurs="0"/><xsd:element 

type="PodpisTyp_5bcdc3ed5156b" name="Podpis" minOccurs="0"/><xsd:element 

type="PouczenieTyp_5dee39dc0738a" name="Pouczenie" minOccurs="0"/><xsd:element 

type="ObjasnienieTyp_5dee39e62cc99" name="Objasnienie" minOccurs="0"/><xsd:element 

type="ObowiazekZlozeniaDeklaracjiTyp_5dee3a7ab9a92" name="ObowiazekZlozeniaDeklaracji" 

minOccurs="0"/><xsd:element 

type="PodmiotZobowiazanyDoZlozeniaDeklaracjiTyp_5dee3a9c298ac" 

name="PodmiotZobowiazanyDoZlozeniaDeklaracji" minOccurs="0"/><xsd:element 

type="RODOTyp_5e143720dade6" name="RODO" minOccurs="0"/><xsd:element 

type="CzyAdresKorespondencyjnyTyp_5e1437a0a7899" name="CzyAdresKorespondencyjny" 

minOccurs="0"/><xsd:element type="NadTytulemTyp_5e1438672e124" name="NadTytulem" 

minOccurs="0"/><xsd:element type="AdresNieruchomosciTyp_5e1439586e522" 

name="AdresNieruchomosci" minOccurs="0"/><xsd:element 

type="AdresKorespondencjiTyp_5e14396759445" name="AdresKorespondencji" 

minOccurs="0"/><xsd:element type="UwagiTyp_5ebba235a058c" name="Uwagi" 

minOccurs="0"/><xsd:element minOccurs="0" ref="str:Zalaczniki"/><xsd:element 
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type="LiczbaMieszkancowTyp_5ebba3047f94c" name="LiczbaMieszkancow" 

minOccurs="0"/><xsd:element type="SposobZbieraniaTyp_5ebba3269dce5" 

name="SposobZbierania" minOccurs="0"/><xsd:element type="Wyliczenie1Typ_5ebba349d681d" 

name="Wyliczenie1" minOccurs="0"/><xsd:element type="Wyliczenie2Typ_5ebba3584ea2c" 

name="Wyliczenie2" minOccurs="0"/></xsd:sequence></xsd:complexType><xsd:simpleType 

name="RokTyp_5bcdbbf1d5bca"><xsd:restriction 

base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:complexType 

name="NaglowekTyp_5bcdbc4d5da34"><xsd:sequence><xsd:element 

type="PodstawaPrawnaTyp_5bcdbca3b31b6" name="PodstawaPrawna" 

minOccurs="0"/><xsd:element type="SkladajacyTyp_5bcdbcb5342d0" name="Skladajacy" 

minOccurs="0"/><xsd:element type="TerminSkladaniaTyp_5bcdbce5e0c12" 

name="TerminSkladania" minOccurs="0"/><xsd:element 

type="MiejsceSkladaniaTyp_5bcdbcfee7541" name="MiejsceSkladania" 

minOccurs="0"/><xsd:element type="NazwaDokumentuTyp_5bcdbf4a78e32" 

name="NazwaDokumentu" minOccurs="0"/></xsd:sequence></xsd:complexType><xsd:simpleType 

name="PodstawaPrawnaTyp_5bcdbca3b31b6"><xsd:restriction 

base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType 

name="SkladajacyTyp_5bcdbcb5342d0"><xsd:restriction 

base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType 

name="TerminSkladaniaTyp_5bcdbce5e0c12"><xsd:restriction 

base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType 

name="MiejsceSkladaniaTyp_5bcdbcfee7541"><xsd:restriction 

base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType 

name="NazwaDokumentuTyp_5bcdbf4a78e32"><xsd:restriction 

base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:complexType 

name="PodpisTyp_5bcdc3ed5156b"><xsd:sequence><xsd:element 

type="ImieTyp_5bcdc47cb8f7e" name="Imie" minOccurs="0"/><xsd:element 

type="NazwiskoTyp_5bcdc4af19c0d" name="Nazwisko" minOccurs="0"/><xsd:element 

type="DataWypelnieniaTyp_5bcdc4bfc0ade" name="DataWypelnienia" 

minOccurs="0"/><xsd:element type="OswiadczenieTyp_5bcdc4cbeee41" name="Oswiadczenie" 

minOccurs="0"/></xsd:sequence></xsd:complexType><xsd:simpleType 

name="ImieTyp_5bcdc47cb8f7e"><xsd:restriction 

base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType 

name="NazwiskoTyp_5bcdc4af19c0d"><xsd:restriction 

base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType 

name="DataWypelnieniaTyp_5bcdc4bfc0ade"><xsd:restriction 

base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType 

name="OswiadczenieTyp_5bcdc4cbeee41"><xsd:restriction 

base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType 

name="PouczenieTyp_5dee39dc0738a"><xsd:restriction 

base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType 

name="ObjasnienieTyp_5dee39e62cc99"><xsd:restriction 

base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:complexType 

name="ObowiazekZlozeniaDeklaracjiTyp_5dee3a7ab9a92"><xsd:sequence><xsd:element 

type="WyborTyp_5dee3ada15605" name="Wybor" minOccurs="0"/><xsd:element 

type="DodatkowaSekcjaTyp_5dee42922a7be" name="DodatkowaSekcja" 

minOccurs="0"/></xsd:sequence></xsd:complexType><xsd:complexType 

name="PodmiotZobowiazanyDoZlozeniaDeklaracjiTyp_5dee3a9c298ac"><xsd:sequence><xsd:el

ement type="WyborTyp_5dee3aea61153" name="Wybor" minOccurs="0"/><xsd:element 

type="DodatkowaSekcjaTyp_5dee42b223fd1" name="DodatkowaSekcja" 

minOccurs="0"/></xsd:sequence></xsd:complexType><xsd:simpleType 

name="WyborTyp_5dee3ada15605"><xsd:restriction 

base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType 

name="WyborTyp_5dee3aea61153"><xsd:restriction 

base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:complexType 

name="DodatkowaSekcjaTyp_5dee42922a7be"><xsd:sequence><xsd:element 
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type="InnyJakiTyp_5e143a5c8cb05" name="InnyJaki" minOccurs="0"/><xsd:element 

type="DataTyp_5e143b0d3952f" name="Data" 

minOccurs="0"/></xsd:sequence></xsd:complexType><xsd:complexType 

name="DodatkowaSekcjaTyp_5dee42b223fd1"><xsd:sequence><xsd:element 

type="JakiInnyPodmiotTyp_5e143b33d65d2" name="JakiInnyPodmiot" 

minOccurs="0"/></xsd:sequence></xsd:complexType><xsd:simpleType 

name="RODOTyp_5e143720dade6"><xsd:restriction 

base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType 

name="CzyAdresKorespondencyjnyTyp_5e1437a0a7899"><xsd:restriction 

base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:complexType 

name="NadTytulemTyp_5e1438672e124"><xsd:sequence><xsd:element 

type="PoleDoWpisaniaIdentyfikatoraTyp_5e1438a835dfd" 

name="PoleDoWpisaniaIdentyfikatora" 

minOccurs="0"/></xsd:sequence></xsd:complexType><xsd:simpleType 

name="PoleDoWpisaniaIdentyfikatoraTyp_5e1438a835dfd"><xsd:restriction 

base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:complexType 

name="AdresNieruchomosciTyp_5e1439586e522"><xsd:sequence><xsd:element minOccurs="0" 

ref="adr:Adres"/></xsd:sequence></xsd:complexType><xsd:complexType 

name="AdresKorespondencjiTyp_5e14396759445"><xsd:sequence><xsd:element minOccurs="0" 

ref="adr:Adres"/></xsd:sequence></xsd:complexType><xsd:simpleType 

name="InnyJakiTyp_5e143a5c8cb05"><xsd:restriction 

base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType 

name="DataTyp_5e143b0d3952f"><xsd:restriction 

base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType 

name="JakiInnyPodmiotTyp_5e143b33d65d2"><xsd:restriction 

base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType 

name="UwagiTyp_5ebba235a058c"><xsd:restriction 

base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType 

name="LiczbaMieszkancowTyp_5ebba3047f94c"><xsd:restriction 

base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType 

name="SposobZbieraniaTyp_5ebba3269dce5"><xsd:restriction 

base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:complexType 

name="Wyliczenie1Typ_5ebba349d681d"><xsd:sequence><xsd:element 

type="LiczbaTyp_5ebba56a86b6a" name="Liczba" minOccurs="0"/><xsd:element 

type="StawkaTyp_5ebba5b8eb6f5" name="Stawka" minOccurs="0"/><xsd:element 

type="WysokoscTyp_5ebba5dba50a8" name="Wysokosc" 

minOccurs="0"/></xsd:sequence></xsd:complexType><xsd:complexType 

name="Wyliczenie2Typ_5ebba3584ea2c"><xsd:sequence><xsd:element 

type="LiczbaTyp_5ebba57edbade" name="Liczba" minOccurs="0"/><xsd:element 

type="StawkaTyp_5ebba5c83202b" name="Stawka" minOccurs="0"/><xsd:element 

type="WysokoscTyp_5ebba5eb8c484" name="Wysokosc" 

minOccurs="0"/></xsd:sequence></xsd:complexType><xsd:simpleType 

name="LiczbaTyp_5ebba56a86b6a"><xsd:restriction 

base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType 

name="LiczbaTyp_5ebba57edbade"><xsd:restriction 

base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType 

name="StawkaTyp_5ebba5b8eb6f5"><xsd:restriction 

base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType 

name="StawkaTyp_5ebba5c83202b"><xsd:restriction 

base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType 

name="WysokoscTyp_5ebba5dba50a8"><xsd:restriction 

base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType 

name="WysokoscTyp_5ebba5eb8c484"><xsd:restriction 

base="xsd:string"/></xsd:simpleType></xsd:schema> 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 9 – Poz. 4263

file:///C:/Users/sprzysambor/AppData/Local/Temp/Temp1_UG%20Zbrosławice-3.zip/UG%20Zbrosławice/UG%20Zbrosławice/DO2020/schemat.xsd
file:///C:/Users/sprzysambor/AppData/Local/Temp/Temp1_UG%20Zbrosławice-3.zip/UG%20Zbrosławice/UG%20Zbrosławice/DO2020/schemat.xsd
file:///C:/Users/sprzysambor/AppData/Local/Temp/Temp1_UG%20Zbrosławice-3.zip/UG%20Zbrosławice/UG%20Zbrosławice/DO2020/schemat.xsd
file:///C:/Users/sprzysambor/AppData/Local/Temp/Temp1_UG%20Zbrosławice-3.zip/UG%20Zbrosławice/UG%20Zbrosławice/DO2020/schemat.xsd
file:///C:/Users/sprzysambor/AppData/Local/Temp/Temp1_UG%20Zbrosławice-3.zip/UG%20Zbrosławice/UG%20Zbrosławice/DO2020/schemat.xsd
file:///C:/Users/sprzysambor/AppData/Local/Temp/Temp1_UG%20Zbrosławice-3.zip/UG%20Zbrosławice/UG%20Zbrosławice/DO2020/schemat.xsd
file:///C:/Users/sprzysambor/AppData/Local/Temp/Temp1_UG%20Zbrosławice-3.zip/UG%20Zbrosławice/UG%20Zbrosławice/DO2020/schemat.xsd
file:///C:/Users/sprzysambor/AppData/Local/Temp/Temp1_UG%20Zbrosławice-3.zip/UG%20Zbrosławice/UG%20Zbrosławice/DO2020/schemat.xsd
file:///C:/Users/sprzysambor/AppData/Local/Temp/Temp1_UG%20Zbrosławice-3.zip/UG%20Zbrosławice/UG%20Zbrosławice/DO2020/schemat.xsd
file:///C:/Users/sprzysambor/AppData/Local/Temp/Temp1_UG%20Zbrosławice-3.zip/UG%20Zbrosławice/UG%20Zbrosławice/DO2020/schemat.xsd
file:///C:/Users/sprzysambor/AppData/Local/Temp/Temp1_UG%20Zbrosławice-3.zip/UG%20Zbrosławice/UG%20Zbrosławice/DO2020/schemat.xsd
file:///C:/Users/sprzysambor/AppData/Local/Temp/Temp1_UG%20Zbrosławice-3.zip/UG%20Zbrosławice/UG%20Zbrosławice/DO2020/schemat.xsd
file:///C:/Users/sprzysambor/AppData/Local/Temp/Temp1_UG%20Zbrosławice-3.zip/UG%20Zbrosławice/UG%20Zbrosławice/DO2020/schemat.xsd
file:///C:/Users/sprzysambor/AppData/Local/Temp/Temp1_UG%20Zbrosławice-3.zip/UG%20Zbrosławice/UG%20Zbrosławice/DO2020/schemat.xsd
file:///C:/Users/sprzysambor/AppData/Local/Temp/Temp1_UG%20Zbrosławice-3.zip/UG%20Zbrosławice/UG%20Zbrosławice/DO2020/schemat.xsd
file:///C:/Users/sprzysambor/AppData/Local/Temp/Temp1_UG%20Zbrosławice-3.zip/UG%20Zbrosławice/UG%20Zbrosławice/DO2020/schemat.xsd
file:///C:/Users/sprzysambor/AppData/Local/Temp/Temp1_UG%20Zbrosławice-3.zip/UG%20Zbrosławice/UG%20Zbrosławice/DO2020/schemat.xsd
file:///C:/Users/sprzysambor/AppData/Local/Temp/Temp1_UG%20Zbrosławice-3.zip/UG%20Zbrosławice/UG%20Zbrosławice/DO2020/schemat.xsd
file:///C:/Users/sprzysambor/AppData/Local/Temp/Temp1_UG%20Zbrosławice-3.zip/UG%20Zbrosławice/UG%20Zbrosławice/DO2020/schemat.xsd
file:///C:/Users/sprzysambor/AppData/Local/Temp/Temp1_UG%20Zbrosławice-3.zip/UG%20Zbrosławice/UG%20Zbrosławice/DO2020/schemat.xsd
file:///C:/Users/sprzysambor/AppData/Local/Temp/Temp1_UG%20Zbrosławice-3.zip/UG%20Zbrosławice/UG%20Zbrosławice/DO2020/schemat.xsd
file:///C:/Users/sprzysambor/AppData/Local/Temp/Temp1_UG%20Zbrosławice-3.zip/UG%20Zbrosławice/UG%20Zbrosławice/DO2020/schemat.xsd
file:///C:/Users/sprzysambor/AppData/Local/Temp/Temp1_UG%20Zbrosławice-3.zip/UG%20Zbrosławice/UG%20Zbrosławice/DO2020/schemat.xsd
file:///C:/Users/sprzysambor/AppData/Local/Temp/Temp1_UG%20Zbrosławice-3.zip/UG%20Zbrosławice/UG%20Zbrosławice/DO2020/schemat.xsd
file:///C:/Users/sprzysambor/AppData/Local/Temp/Temp1_UG%20Zbrosławice-3.zip/UG%20Zbrosławice/UG%20Zbrosławice/DO2020/schemat.xsd
file:///C:/Users/sprzysambor/AppData/Local/Temp/Temp1_UG%20Zbrosławice-3.zip/UG%20Zbrosławice/UG%20Zbrosławice/DO2020/schemat.xsd
file:///C:/Users/sprzysambor/AppData/Local/Temp/Temp1_UG%20Zbrosławice-3.zip/UG%20Zbrosławice/UG%20Zbrosławice/DO2020/schemat.xsd
file:///C:/Users/sprzysambor/AppData/Local/Temp/Temp1_UG%20Zbrosławice-3.zip/UG%20Zbrosławice/UG%20Zbrosławice/DO2020/schemat.xsd
file:///C:/Users/sprzysambor/AppData/Local/Temp/Temp1_UG%20Zbrosławice-3.zip/UG%20Zbrosławice/UG%20Zbrosławice/DO2020/schemat.xsd
file:///C:/Users/sprzysambor/AppData/Local/Temp/Temp1_UG%20Zbrosławice-3.zip/UG%20Zbrosławice/UG%20Zbrosławice/DO2020/schemat.xsd
file:///C:/Users/sprzysambor/AppData/Local/Temp/Temp1_UG%20Zbrosławice-3.zip/UG%20Zbrosławice/UG%20Zbrosławice/DO2020/schemat.xsd
file:///C:/Users/sprzysambor/AppData/Local/Temp/Temp1_UG%20Zbrosławice-3.zip/UG%20Zbrosławice/UG%20Zbrosławice/DO2020/schemat.xsd
file:///C:/Users/sprzysambor/AppData/Local/Temp/Temp1_UG%20Zbrosławice-3.zip/UG%20Zbrosławice/UG%20Zbrosławice/DO2020/schemat.xsd
file:///C:/Users/sprzysambor/AppData/Local/Temp/Temp1_UG%20Zbrosławice-3.zip/UG%20Zbrosławice/UG%20Zbrosławice/DO2020/schemat.xsd
file:///C:/Users/sprzysambor/AppData/Local/Temp/Temp1_UG%20Zbrosławice-3.zip/UG%20Zbrosławice/UG%20Zbrosławice/DO2020/schemat.xsd
file:///C:/Users/sprzysambor/AppData/Local/Temp/Temp1_UG%20Zbrosławice-3.zip/UG%20Zbrosławice/UG%20Zbrosławice/DO2020/schemat.xsd
file:///C:/Users/sprzysambor/AppData/Local/Temp/Temp1_UG%20Zbrosławice-3.zip/UG%20Zbrosławice/UG%20Zbrosławice/DO2020/schemat.xsd
file:///C:/Users/sprzysambor/AppData/Local/Temp/Temp1_UG%20Zbrosławice-3.zip/UG%20Zbrosławice/UG%20Zbrosławice/DO2020/schemat.xsd
file:///C:/Users/sprzysambor/AppData/Local/Temp/Temp1_UG%20Zbrosławice-3.zip/UG%20Zbrosławice/UG%20Zbrosławice/DO2020/schemat.xsd
file:///C:/Users/sprzysambor/AppData/Local/Temp/Temp1_UG%20Zbrosławice-3.zip/UG%20Zbrosławice/UG%20Zbrosławice/DO2020/schemat.xsd
file:///C:/Users/sprzysambor/AppData/Local/Temp/Temp1_UG%20Zbrosławice-3.zip/UG%20Zbrosławice/UG%20Zbrosławice/DO2020/schemat.xsd
file:///C:/Users/sprzysambor/AppData/Local/Temp/Temp1_UG%20Zbrosławice-3.zip/UG%20Zbrosławice/UG%20Zbrosławice/DO2020/schemat.xsd
file:///C:/Users/sprzysambor/AppData/Local/Temp/Temp1_UG%20Zbrosławice-3.zip/UG%20Zbrosławice/UG%20Zbrosławice/DO2020/schemat.xsd
file:///C:/Users/sprzysambor/AppData/Local/Temp/Temp1_UG%20Zbrosławice-3.zip/UG%20Zbrosławice/UG%20Zbrosławice/DO2020/schemat.xsd
file:///C:/Users/sprzysambor/AppData/Local/Temp/Temp1_UG%20Zbrosławice-3.zip/UG%20Zbrosławice/UG%20Zbrosławice/DO2020/schemat.xsd
file:///C:/Users/sprzysambor/AppData/Local/Temp/Temp1_UG%20Zbrosławice-3.zip/UG%20Zbrosławice/UG%20Zbrosławice/DO2020/schemat.xsd
file:///C:/Users/sprzysambor/AppData/Local/Temp/Temp1_UG%20Zbrosławice-3.zip/UG%20Zbrosławice/UG%20Zbrosławice/DO2020/schemat.xsd
file:///C:/Users/sprzysambor/AppData/Local/Temp/Temp1_UG%20Zbrosławice-3.zip/UG%20Zbrosławice/UG%20Zbrosławice/DO2020/schemat.xsd

		2020-05-29T13:03:21+0000
	Polska
	Krzysztof Nowak
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




