
UCHWAŁA NR 184/2020
RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH

z dnia 30 stycznia 2020 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 6n w związku z art. 6m ust. 1a, 
1aa, 1b, 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. 
z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.)

Rada Miasta Siemianowic Śląskich uchwala:

§ 1. 1. Określić wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (DO-1) 
składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, 
stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały.

2. Określić wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (DO-2) 
składanej przez właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady 
komunalne, stanowiącej załącznik nr 2 do uchwały.

3. Właściciel nieruchomości, na której w części zamieszkują mieszkańcy oraz w części nie zamieszkują 
mieszkańcy a powstają odpady komunalne, składa deklaracje stanowiące załącznik nr 1 i nr 2 do uchwały.

4. Określić warunki i tryb składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1) określić wzór elektronicznej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady 
komunalne, o której mowa w § 1 ust. 1 w formacie danych XML; układ informacji i powiązań między 
danymi określa załącznik nr 4 do uchwały,

2) określić wzór elektronicznej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady 
komunalne, o której mowa w § 1 ust. 2 w formacie danych XML; układ informacji i powiązań między 
danymi określa załącznik nr 5 do uchwały,

3) określić wzór elektroniczny dokumentu, o którym mowa w § 3 pkt 2 będącego załącznikiem do deklaracji, 
o której mowa § 1 ust. 2 w formacie danych XML; układ informacji i powiązań między danymi określa 
załącznik nr 6 do uchwały,

4) formularze elektroniczne dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 4 pkt 1, § 1 ust. 4 pkt 2, § 1 ust. 4 pkt 3, 
dostępne są za pośrednictwem Platformy Elektronicznych Usług Publicznych Systemu Elektronicznej 
Komunikacji Administracji Publicznej na stronie internetowej https://www.sekap.pl, w ramach karty usługi 
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o nazwie „Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” znajdującej się w katalogu usług Urzędu 
Miasta Siemianowice Śląskie,

5) wprowadzić możliwość składania elektronicznych deklaracji o wysokości opłaty za                             
gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w § 1 ust. 4 pkt 1 i § 1 ust. 4 pkt 2 wraz 
z załącznikami za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (j.t. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 700 z późn. zm.),

6) deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w § 1 
ust. 4 pkt 1, § 1 ust. 4 pkt 2 wraz z załącznikami mogą być przesłane za pośrednictwem Platformy 
Elektronicznych Usług Publicznych Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej 
dostępnej na stronie internetowej,

7) przesyłane dokumenty, o których mowa w § 1 ust. 4 pkt 6 muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji 
elektronicznej (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 162 z późn. zm.) lub profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu 
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 
(j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 700 z późn. zm.),

8) dokumenty, o których mowa w § 1 ust. 4 pkt 6 przesyłane za pośrednictwem środków komunikacji 
elektronicznej nie muszą być znakowane czasem przez wysyłającego; serwer Urzędu Miasta            
Siemianowice Śląskie w momencie otrzymania deklaracji automatycznie generuje urzędowe                    
poświadczenie odbioru,

9) przekazywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej dokumentów, o których mowa 
w § 1 ust. 4 pkt 6 musi się odbywać w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność 
i niezaprzeczalność danych w nich zawartych oraz w sposób zapewniający ich ochronę przed 
nieuprawnionym dostępem.

§ 2. Deklaracje, o których mowa w § 1 należy składać:

1) w budynkach Urzędu Miasta przy ul. Michałkowickiej 105 w Siemianowicach Śląskich lub przy ul. Jana 
Pawła II 10 w Siemianowicach Śląskich,

2) przesyłając w formie elektronicznej do Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie z wykorzystaniem Platformy 
Elektronicznych Usług Publicznych PeUP SEKAP,

3) w terminach określonych ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach 
(j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.).

§ 3. Do deklaracji, o których mowa w § 1 właściciele nieruchomości zobowiązani są dołączyć:

1) w przypadku, gdy w imieniu właściciela nieruchomości działa przedstawiciel, kserokopię dokumentu 
potwierdzającego umocowanie do dokonania czynności,

2) dokument potwierdzający dane w niej zawarte w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na której 
nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne oraz w części nieruchomości, na której 
nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne niezamieszkanych, przedłożony w postaci 
oświadczenia będącego załącznikiem do deklaracji stanowiącej załącznik nr 2 do uchwały. Treść 
oświadczenia określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. Traci moc obowiązującą uchwała Rady Miasta Siemianowic Śląskich nr 245/2016 z dnia 23 czerwca 
2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
z późniejszymi zmianami (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2016 poz. 3766).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowice Śląskie.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 marca 2020 r.
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§ 7. Podanie uchwały do publicznej wiadomości nastąpi przez umieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu 
Miasta oraz na stronie internetowej pod adresem www.siemianowice.pl.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta

Barbara Patyk- Płuciennik
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POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM 

KOLOREM 

1. PESEL 2. Nr obiektu 
 
 

3. NIP 4. Nr deklaracji 
 
 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY  

ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 

z późn. zm.). 

Organ właściwy do przyjęcia 
deklaracji: 

Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie 

Miejsce składania: 
 

Urząd Miasta Siemianowice Śląskie, 
Ul. Michałkowicka 105, 41-103 Siemianowice Śląskie 
Ul. Jana Pawła II 10, 41-100 Siemianowice Śląskie 

Składający: Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz właściciel nieruchomości, na której w części 
zamieszkują mieszkańcy oraz w części niezamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, w 
rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 z zastrzeżeniem art. 2 ust. 3 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (j.t Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.). 

Termin składania: 
 

1) Zgodnie z art. 6m ust. 1 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t 
Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.) - w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości 
pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych 

2) Zgodnie z art. 6m ust. 2 z zastrzeżeniem ust. 4 i 5 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (j.t Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.) - 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 nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się 
za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej 
wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z 
wyjątkiem przypadku, o którym mowa powyżej. Zdania powyżej nie stosuje się, jeżeli właściciel 
nieruchomości złoży nową deklarację zmniejszającą wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od 
dnia tego zdarzenia; 

 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
5. Okoliczność powodująca obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 Pierwsza deklaracja  
Data powstania obowiązku ponoszenia opłaty  ____ - ____ - _____ 
 

 Nowa deklaracja (w przypadku zmiany danych 
będących podstawą ustalenia wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi) 

 
Data wystąpienia zmiany   ____ - ____ - ______ 
 

Przyczyna zmiany deklaracji --------------------------------------------- 

 Korekta deklaracji z dnia ……..…………. 

 

B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
6. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 Właściciel nieruchomości        
 Współwłaściciel 
 Użytkownik wieczysty 
 Jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu 
 Inny podmiot władający nieruchomością 

C. DANE ZOBOWIĄZANEGO DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 C.1 DANE IDENTYFIKACYJNE 
7. Składający deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 Osoba fizyczna 
 Osoba prawna 
 Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 

prawnej 

8. Pełna nazwa 

9. Nazwisko 
 

10. Imię 
 

11. Imię ojca* 
 

12. Imię matki* 

13. Data urodzenia* 
 

14. Identyfikator REGON 

 DO-1 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 184/2020

Rady Miasta Siemianowic Śląskich

z dnia 30 stycznia 2020 r.
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15. Numer telefonu 
 

16. Adres e-mail 

17. Osoba upoważniona do reprezentowania składającego deklarację / podstawa umocowania 
 

* wypełnia osoba fizyczna, gdy numer PESEL nie został nadany 

C.2 ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
18. Kraj 
                        POLSKA 

19. Województwo 
                              ŚLĄSKIE 

20. Powiat 
                        SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE 

21. Gmina 
                             SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE 

22. Ulica 
 

23. Numer domu / numer lokalu 

24. Kod pocztowy 
 

25. Miejscowość 
                              SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE 

26. Numer działki (w przypadku braku numeru domu) 
 

 

C.3 ADRES DO KORESPONDENCJI 
27. Kraj 
 

28. Województwo 
 

29. Powiat 
 

30. Gmina 
 

31. Ulica 
 

32. Numer domu / numer lokalu 

33. Kod pocztowy 
 

34. Miejscowość 
 

35. Numer działki (w przypadku braku numeru domu) 
 

 

D. DANE MAŁŻONKA ZOBOWIĄZANEGO (ODPOWIEDZIALNEGO MAJĄTKIEM 

WSPÓLNYM) 
36. Nazwisko 
 

37. Imię 
 

38. Imię ojca* 
 

39. Imię matki* 

40. Data urodzenia* 
 

41. PESEL 

42. Powiat 
 

43. Gmina 

44. Ulica 
 

45. Numer domu / numer lokalu 

46. Kod pocztowy 
 

47. Miejscowość 

* wypełnia osoba fizyczna, gdy numer PESEL nie został nadany 

E. INFORMACJE STANOWIĄCE PODSTAWĘ OBLICZENIA OPŁATY 
48. Oświadczam, że na nieruchomości wskazanej w części C.2 niniejszej deklaracji zamieszkuje 
 
 …………… osób (podać liczbę mieszkańców) 
 

49. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C.2 niniejszej deklaracji znajduje się kompostownik 
przydomowy i kompostowane są w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne 

 TAK – wypełnić poz. 50 i 51. 
 NIE – wypełnić poz. 50.  

 

50. Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi: 
 

………….. osób x ……………… zł = ………………… zł 
(iloczyn liczby osób z pozycji 48 i wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi 
w sposób selektywny) 
 
51. Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku posiadania przydomowego 
kompostownika 

…………………. zł - ………………… zł = ………………… zł 
(wysokość wyliczonej miesięcznej opłaty z pozycji 50 pomniejszona o wysokość zwolnienia z obliczonej opłaty, o którym mowa 
w art. 6k ust. 4a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, uchwalonej uchwałą Rady Miasta Siemianowice Śląskie)  
 

F. POUCZENIE 
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 
1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 z późn. zm.) w przypadku nie 
wpłacenia w ustalonych uchwałą Rady Miasta terminach kwoty należnej opłaty lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości. 

Zgodnie z art. 6k ust. 4b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2019 r., 
poz. 2010 z późn. zm.) w razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację, o której mowa w art. 6m ust. 
1b pkt 7 w/w ustawy: 
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1) nie posiada kompostownika przydomowego lub  
2) nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub  
3) uniemożliwia wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin 
nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji, o której mowa w art. 6m ust. 1b pkt 7, ze stanem faktycznym  
– wójt, burmistrz lub prezydent miasta stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia, o którym mowa w ust. 
Utrata prawa do zwolnienia, o którym mowa w ust. 4a, tj. „Rada gminy, w drodze uchwały, zwalnia w części z opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, 
proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych” następuje 
od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie, co najmniej jednej z przesłanek, o których mowa w pkt 
1–3. 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO informujemy, że: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie  

z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, przy ul. Jana Pawła II 10, 

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych ma swoją siedzibę w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie przy  

ul. Jana Pawła II 10, e-mail: iod@um.siemianowice.pl, tel. 32 760 52 82, 

3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji obowiązku 

ciążącego na Administratorze Danych Osobowych wynikającego z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 

Podatkowa i ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie imienia 

i nazwiska lub nazwy właściciela nieruchomości oraz adresu miejsca zamieszkania lub siedziby, adresu nieruchomości, 

numeru telefonu właściciela nieruchomości, adresu poczty elektronicznej właściciela nieruchomości oraz innych 

informacji niezbędnych do wystawienia tytułu wykonawczego w celu naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi i czynnościami związanymi z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, 
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa 

oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, chyba że przepisy prawa stanowią 

inaczej, 

5. Posiada Pan/Pani prawo żądania: 

- dostępu do treści swoich danych,  
- ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą 

profilowane, 

7. Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska lub nazwy właściciela nieruchomości oraz adresu miejsca 

zamieszkania lub siedziby, adresu nieruchomości, numeru telefonu właściciela nieruchomości, adresu poczty 

elektronicznej właściciela nieruchomości oraz innych informacji niezbędnych do wystawienia tytułu wykonawczego jest 

obowiązkowe i ich zakres wynika z przepisów prawa.  
8. Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez okres czasu wskazany w Rozporządzeniu 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 tj. przez okres, co najmniej 10 lat, 
9. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych z siedzibą w Warszawie, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani, 

narusza przepisy RODO.  

G. ZAŁĄCZNIKI 
52. 

1 …………………………………………………………………………………………………… 
 

2 …………………………………………………………………………………………………… 
 

3 …………………………………………………………………………………………………… 
H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 

SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
53. Oświadczam, że podane powyżej dane są zgodne z prawdą.  

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

I. ADNOTACJE ORGANU 
54. Uwagi organu: 
 
 
 
55. Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym 
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POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM 

KOLOREM 

1. PESEL 2. Nr obiektu 
 
 

3. NIP 4. Nr deklaracji 
 
 

 

 
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY  

ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 

z późn. zm.). 

Organ właściwy do przyjęcia 
deklaracji: 

Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie 

Miejsce składania: 
 

Urząd Miasta Siemianowice Śląskie, 
Ul. Michałkowicka 105, 41-103 Siemianowice Śląskie 
Ul. Jana Pawła II 10, 41-100 Siemianowice Śląskie 

Składający: Właściciel nieruchomości, na której niezamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz właściciel 
nieruchomości, na której w części zamieszkują mieszkańcy oraz w części niezamieszkują mieszkańcy a 
powstają odpady komunalne, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4  z zastrzeżeniem art. 2 ust. 3 Ustawy z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.). 

Termin składania: 
 

1) Zgodnie z art. 6m ust. 1 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t 
Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.) - w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości 
pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych 

2) Zgodnie z art. 6m ust. 2 z zastrzeżeniem ust. 4 i 5 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (j.t Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.) - 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 nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się 
za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej 
wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z 
wyjątkiem przypadku, o którym mowa powyżej. Zdania powyżej nie stosuje się, jeżeli właściciel 
nieruchomości złoży nową deklarację zmniejszającą wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od 
dnia tego zdarzenia; 

 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
5. Okoliczność powodująca obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 Pierwsza deklaracja  
Data powstania obowiązku ponoszenia opłaty  ____ - ____ - _____ 
 

 Nowa deklaracja (w przypadku zmiany danych 
będących podstawą ustalenia wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi) 

 
Data wystąpienia zmiany  ____ - ____ - __________ 
 
Przyczyna zmiany deklaracji --------------------------------------------- 

 Korekta deklaracji z dnia …………….. 
 

B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
6. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 Właściciel nieruchomości        
 Współwłaściciel 
 Użytkownik wieczysty 
 Jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu 
 Inny podmiot władający nieruchomością 

C. DANE ZOBOWIĄZANEGO DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

C1. DANE IDENTYFIKACYJNE 
7. Składający deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 Osoba fizyczna 
 Osoba prawna 
 Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 

prawnej 

8. Pełna nazwa 

9. Nazwisko 
 

10. Imię 
 

11. Imię ojca* 
 

12. Imię matki* 

13. Data urodzenia* 
 

14. Identyfikator REGON 

15. Numer telefonu 
 

16. Adres e-mail 

 DO-2 
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17. Osoba upoważniona do reprezentowania składającego deklarację / podstawa umocowania 
 
 

* wypełnia osoba fizyczna, gdy numer PESEL nie został nadany 

C2. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
18. Kraj 
                    POLSKA 

19. Województwo 
                               ŚLĄSKIE 

20. Powiat 
                    SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE 

21. Gmina 
                               SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE 

22. Ulica 
 

23. Numer domu / numer lokalu 

24. Kod pocztowy 
 

25. Miejscowość 
                               SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE 

26. Numer działki (w przypadku braku numeru domu) 
 

 

 

C3. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY 
27. Kraj 
 

28. Województwo 
 

29. Powiat 
 

30. Gmina 
 

31. Ulica 
 

32. Numer domu / numer lokalu 

33. Kod pocztowy 
 

34. Miejscowość 
 

35. Numer działki (w przypadku braku numeru domu) 
 

 

 

D. DANE MAŁŻONKA ZOBOWIĄZANEGO / WSPÓŁWŁAŚCICIELA 

(ODPOWIEDZIALNEGO MAJĄTKIEM WSPÓLNYM) 
36. Nazwisko 
 

37. Imię 
 

38. Imię ojca* 
 

39. Imię matki* 

40. Data urodzenia* 
 

41. PESEL 

42. Powiat 
 

43. Gmina 

44. Ulica 
 

45. Numer domu / numer lokalu 

46. Kod pocztowy 
 

47. Miejscowość 

* wypełnia osoba fizyczna, gdy numer PESEL nie został nadany 

 

 

E. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI  

KOMUNALNYMI 

E.1 OBLICZENIE MIESIĘCZNEJ WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 

ODPADAMI KOMUNALNYMI – SEGREGOWANE ODPADY KOMUNALNE 
48. Deklarowana wielkość 
pojemnika, worka 1 
rodzaj odpadu 
segregowanego (symbol) 5 

49. Stawka opłaty za 
pojemnik, worek w zł 2 

50. Liczba 
pojemników, 
worków 3 

51. Krotność odbioru 
(pozbywania się) w 
ciągu miesiąca 4 

52. Opłata miesięczna w zł  
( poz. 49 x poz. 50 x poz. 51) 

 
 

   
 

 

 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

     

 
53. RAZEM 
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E.2 OBLICZENIE MIESIĘCZNEJ WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 

ODPADAMI KOMUNALNYMI – NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE) ODPADY 

KOMUNALNE 
54. Deklarowana wielkość 
pojemnika, worka 1 
 

55. Stawka opłaty za 
pojemnik, worek w zł 2 

56. Liczba 
pojemników, 
worków 3 

57. Krotność odbioru 
(pozbywania się) w 
ciągu miesiąca 4 

58. Opłata miesięczna w zł  
( poz. 55 x poz. 56 x poz. 57) 

    
 

 

 
 

    

 
 

    

     

     

 
59. RAZEM 
 

 

 

F. POUCZENIE 
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 
1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 z późn. zm.) w przypadku nie 
wpłacenia w ustalonych uchwałą Rady Miasta terminach kwoty należnej opłaty lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości. 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO informujemy, że: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie  

z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, przy ul. Jana Pawła II 10, 

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych ma swoją siedzibę w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie przy  

ul. Jana Pawła II 10, e-mail: iod@um.siemianowice.pl, tel. 32 760 52 82, 

3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji obowiązku ciążącego 

na Administratorze Danych Osobowych wynikającego z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa i ustawy 

z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie imienia i nazwiska lub nazwy 

właściciela nieruchomości oraz adresu miejsca zamieszkania lub siedziby, adresu nieruchomości, numeru telefonu 

właściciela nieruchomości, adresu poczty elektronicznej właściciela nieruchomości oraz innych informacji niezbędnych 

do wystawienia tytułu wykonawczego w celu naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i czynnościami 

związanymi z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, 
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa 

oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej chyba, że przepisy prawa stanowią 

inaczej, 

5. Posiada Pan/Pani prawo żądania: 

- dostępu do treści swoich danych,  
- ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą 

profilowane, 

7. Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska lub nazwy właściciela nieruchomości oraz adresu miejsca 

zamieszkania lub siedziby, adresu nieruchomości, numeru telefonu właściciela nieruchomości, adresu poczty 

elektronicznej właściciela nieruchomości oraz innych informacji niezbędnych do wystawienia tytułu wykonawczego jest 

obowiązkowe i ich zakres wynika z przepisów prawa.  
8. Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez okres czasu wskazany w Rozporządzeniu 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 tj. przez okres, co najmniej 10 lat, 
Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
z siedzibą w Warszawie, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani, narusza 
przepisy RODO. 

 

G. ZAŁĄCZNIKI 
60. 

1 …………………………………………………………………………………………………… 
 

2 …………………………………………………………………………………………………… 
 

3 …………………………………………………………………………………………………… 
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H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 

SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 
61. Oświadczam, że podane powyżej dane są zgodne z prawdą.  

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

 

I. ADNOTACJE ORGANU 
62. Uwagi organu: 
 
 
 
 
 
63. Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym 

 
 

 

J. OBJAŚNIENIA 
1 nie mniejsza niż określona w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta 

Siemianowice Śląskie 

2 wysokość stawek opłat zostały ustalone w uchwale w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

3 nie mniejsza niż określona w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta 

Siemianowice Śląskie 

4 zgodna z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Siemianowice Śląskie  

Częstotliwość odbioru (pozbywania się) odpadów: Krotność odbioru (pozbywania się) w ciągu 
miesiąca: 

raz na pół roku 0,17 

jeden raz w miesiącu 1,00 

jeden raz na dwa tygodnie 2,17 

jeden raz w tygodniu 4,34 

dwa razy w tygodniu 8,67 

 

5 zgodny z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Siemianowice Śląskie, tj.  

- papier (symbol: „A”), 
- tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe oraz metale (symbol: „B”), 
- szkło (symbol: „C”), 
- bioodpady (symbol: „D”), 
- odpady stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i 
cmentarzy (symbol: „E”). 
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Oświadczenie dotyczące prowadzonej działalności na nieruchomości  

załącznik do deklaracji DO - 2 

 

Prowadzę działalność polegającą na: …………………….…………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

w ramach, której, średnio w tygodniu (należy wypełnić właściwe pola, w celu weryfikacji 

zadeklarowanej ilości pojemników na odpady oraz krotności ich opróżniania z minimalnymi 

wymaganiami wynikającymi z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta 

Siemianowice Śląskie): 

- jest zatrudnionych pracowników* ……………………………………………..…..………., 

- w szkole uczy się uczniów* …………………………………………………...…..……….., 

- w żłobku, przedszkolu przebywa dzieci* ………………………………………...…..……., 

- lokal handlowy ma powierzchnię* ……………………………………….………………m², 

- lokal gastronomiczny posiada miejsc konsumpcyjnych* ………………..………………….., 

- w szpitalu/internacie/hotelu itp. znajduje się łóżek* …………………...……………………., 

- znajduje się ogródków działkowych* …………………………………………..………….…, 

- na cmentarzu znajduje się miejsc pochówku* ……………………………………………….., 

 

        ………………………………… 

             (data i podpis składającego) 

*należy wypełnić właściwe pola 

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 184/2020
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UKŁAD INFORMACJI I POWIĄZAŃ MIĘDZY NIMI 
W DO-1 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> 
<xsd:schema xmlns="http://rwd.sekap.pl/wzor/2020/01/27/2752/" 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/2020/01/27/2752/"> 
<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>DO-1 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:element name="Zrodlo" type="xsd:string"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> </xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:choice> 
<xsd:element ref="os:PESEL"/> 
<xsd:element ref="os:NIP"/> 
</xsd:choice> 
<xsd:element name="PodstawaPrawna" type="xsd:string"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Podstawa prawna 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="OrganWlasciwy" type="xsd:string"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Organ właściwy do przyjęcia deklaracji 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 184/2020

Rady Miasta Siemianowic Śląskich

z dnia 30 stycznia 2020 r.
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</xsd:element> 
<xsd:element name="MiejsceSkladania" type="xsd:string"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Miejsce składania 
</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="TerminSkladaniaDekl"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Termin składania 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="T1" type="xsd:string"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
1) 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="T2" type="xsd:string"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
2) 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="AObowiazakZlozeniaDeklaracji"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Okolicznosci"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Okoliczność powodująca 
obowiązek złożenia 
deklaracji 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:choice> 
<xsd:element name="Pierwsza"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Pierwsza 
deklaracja 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
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<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="DataObowiazku" type="emptydate"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Data 
powstania 
obowiązku 
ponoszenia 
opłaty 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="Nowa"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Nowa 
deklaracja 
(w przypadku 
zmiany 
danych 
będących 
podstawą 
ustalenia 
wysokości 
opłaty za 
gospodarowanie 
odpadami 
komunalnymi) 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="DataZmiany" type="emptydate"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Data 
wystąpienia 
zmiany 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="Przyczyna" type="str:Tekst200Typ"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Przyczyna 
zmiany 
deklaracji 
</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> 
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<xsd:element name="Zdnia" type="emptydate"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
z 
dnia 
</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="BPodmiotZobowiazany"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA 
DEKLARACJI 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="RodzajPodmiotu"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Rodzaj podmiotu 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:choice> 
<xsd:element fixed="true" name="Wlasciciel" type="xsd:boolean"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Właściciel 
nieruchomości 
</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="JO" type="xsd:boolean"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Jednostka 
organizacyjna 
lub osoba 
posiadająca 
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nieruchomość 
w zarządzie 
lub 
użytkowaniu 
</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:choice> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="CDaneZobowiazanego"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
C. DANE ZOBOWIĄZANEGO DO ZŁOŻENIA 
DEKLARACJI 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="CJedenDaneIdentyfikacyjne"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
C.1 DANE IDENTYFIKACYJNE 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:choice> 
<xsd:element name="OsobaFizyczna"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Składający 
deklarację - 
Osoba 
fizyczna 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element maxOccurs="3" minOccurs="1" ref="os:Nazwisko"> 
</xsd:element> 
<xsd:element ref="os:Imie"> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="BrakPesel"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Brak 
PESEL 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element ref="os:ImieOjca"> 
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</xsd:element> 
<xsd:element ref="os:ImieMatki"> 
</xsd:element> 
<xsd:element ref="os:DataUrodzenia"> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Telefon"> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Email"> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="Reprezentant"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Osoba 
upoważniona 
do 
reprezentowania 
składającego 
deklarację 
/ 
podstawa 
umocowania 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:choice> 
<xsd:element name="Dane"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Dane 
reprezentanta 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="os:Imie"> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="os:Nazwisko"> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="Umocowanie"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Umocowanie 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="PodstawaUmocowania" type="str:Tekst200Typ"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Podstawa 
umocowania 
</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 name="CDwaAdresNieruchomosci" type="adr:AdresTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
C.2 
ADRES 
NIERUCHOMOŚCI, 
NA 
KTÓREJ 
POWSTAJĄ 
ODPADY 
KOMUNALNE 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="NumerDzialki" type="str:Tekst65Typ"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Numer 
działki 
(w 
przypadku 
braku 
numeru 
domu) 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="CTrzyAdresKoresp" type="adr:AdresTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
C.3 
ADRES 
DO 
KORESPONDENCJI 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="NumerDzialkiKor" type="str:Tekst65Typ"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Numer 
działki 
(w 
przypadku 
braku 
numeru 
domu) 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="DDaneMalzonka"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
D. 
DANE 
MAŁŻONKA 
ZOBOWIĄZANEGO 
(ODPOWIEDZIALNEGO 
MAJĄTKIEM 
WSPÓLNYM) 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
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<xsd:element ref="os:Nazwisko"> 
</xsd:element> 
<xsd:element ref="os:Imie"> 
</xsd:element> 
<xsd:choice> 
<xsd:element ref="os:PESEL"> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="BrakPesel"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Brak 
PESEL 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element ref="os:ImieOjca"> 
</xsd:element> 
<xsd:element ref="os:ImieMatki"> 
</xsd:element> 
<xsd:element ref="os:DataUrodzenia"> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
</xsd:choice> 
<xsd:element ref="adr:Adres"> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="OsobaPrawna"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Składający 
deklarację - 
Osoba prawna 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="NazwaPelna" type="ins:NazwaInstytucjiTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Nazwa 
pełna 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element ref="ins:REGON"> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Telefon"> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Email"> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="Reprezentant"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Osoba 
upoważniona 
do 
reprezentowania 
składającego 
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deklarację 
/ 
podstawa 
umocowania 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:choice> 
<xsd:element name="Dane"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Dane 
reprezentanta 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="os:Imie"> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="os:Nazwisko"> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="Umocowanie"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Umocowanie 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="PodstawaUmocowania" type="str:Tekst200Typ"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Podstawa 
umocowania 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
</xsd:choice> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="CDwaAdresNieruchomosci" type="adr:AdresTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
C.2 
ADRES 
NIERUCHOMOŚCI, 
NA 
KTÓREJ 
POWSTAJĄ 
ODPADY 
KOMUNALNE 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="NumerDzialki" type="str:Tekst65Typ"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Numer 
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działki 
(w 
przypadku 
braku 
numeru 
domu) 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="CTrzyAdresKoresp" type="adr:AdresTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
C.3 
ADRES 
DO 
KORESPONDENCJI 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="NumerDzialkiKor" type="str:Tekst65Typ"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Numer 
działki 
(w 
przypadku 
braku 
numeru 
domu) 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="JednostkaOrganizacyjna"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Składający 
deklarację - 
Jednostka 
organizacyjna 
nie 
posiadająca 
osobowości 
prawnej 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="NazwaPelna" type="ins:NazwaInstytucjiTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Nazwa 
pełna 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element ref="ins:REGON"> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Telefon"> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Email"> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="Reprezentant"> 
<xsd:annotation> 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 21 – Poz. 1331



<xsd:documentation> 
Osoba 
upoważniona 
do 
reprezentowania 
składającego 
deklarację 
/ 
podstawa 
umocowania 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:choice> 
<xsd:element name="Dane"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Dane 
reprezentanta 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="os:Imie"> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="os:Nazwisko"> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="Umocowanie"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Umocowanie 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="PodstawaUmocowania" type="str:Tekst200Typ"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Podstawa 
umocowania 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
</xsd:choice> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="CDwaAdresNieruchomosci" type="adr:AdresTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
C.2 
ADRES 
NIERUCHOMOŚCI, 
NA 
KTÓREJ 
POWSTAJĄ 
ODPADY 
KOMUNALNE 
</xsd:documentation> 
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</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="NumerDzialki" type="str:Tekst65Typ"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Numer 
działki 
(w 
przypadku 
braku 
numeru 
domu) 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="CTrzyAdresKoresp" type="adr:AdresTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
C.3 
ADRES 
DO 
KORESPONDENCJI 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="NumerDzialkiKor" type="str:Tekst65Typ"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Numer 
działki 
(w 
przypadku 
braku 
numeru 
domu) 
</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="EInformacjeObliczenieOplaty"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
E. INFORMACJE STANOWIĄCE PODSTAWĘ 
OBLICZENIA OPŁATY 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="LiczbaMieszkancow" type="xsd:nonNegativeInteger"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Oświadczam, że na 
nieruchomości wskazanej w 
części C.2 niniejszej 
deklaracji zamieszkuje 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
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</xsd:element> 
<xsd:element name="Kompostownik"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Oświadczam, że na terenie 
nieruchomości wskazanej w 
części C.2 niniejszej 
deklaracji znajduje się 
kompostownik przydomowy i 
kompostowane są w nim 
bioodpady stanowiące odpady 
komunalne 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:choice> 
<xsd:element name="Tak"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
TAK 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="WysokoscWzlotych"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Wysokość 
miesięcznej 
opłaty 
za 
gospodarowanie 
odpadami 
komunalnymi 
wynosi 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="IloscOsob" type="xsd:nonNegativeInteger"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
liczba 
osób 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="Stawka" type="xsd:decimal"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
x 
stawka 
opłaty 
[zł] 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="Iloczyn" type="xsd:decimal"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
= 
iloczyn 
liczby 
osób 
i 
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wysokości 
stawki 
opłaty 
[zł] 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="WysokoscKompost"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Wysokość 
miesięcznej 
opłaty 
za 
gospodarowanie 
odpadami 
komunalnymi 
w 
przypadku 
posiadania 
przydomowego 
kompostownika 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="WysokoscWzlotych" type="xsd:decimal"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Wysokość 
miesięcznej 
opłaty 
za 
gospodarowanie 
odpadami 
komunalnymi 
[zł] 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="WysokoscZwolnienia" type="xsd:decimal"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
- 
Wysokość 
zwolnienia 
z 
obliczonej 
opłaty, 
o 
którym 
mowa 
w 
art. 
6k 
ust. 
4a 
ustawy 
o 
utrzymaniu 
czystości 
i 
porządku 
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w 
gminach, 
uchwalonej 
uchwałą 
Rady 
Miasta 
Siemianowice 
Śląskie) 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="Roznica" type="xsd:decimal"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
= 
Wysokość 
miesięcznej 
opłaty 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="Nie"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
NIE 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="WysokoscWzlotych"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Wysokość 
miesięcznej 
opłaty 
za 
gospodarowanie 
odpadami 
komunalnymi 
wynosi 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="IloscOsob" type="xsd:nonNegativeInteger"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
liczba 
osób 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="Stawka" type="xsd:decimal"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
x stawka 
opłaty 
[zł] 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
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</xsd:element> 
<xsd:element name="Iloczyn" type="xsd:decimal"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
= iloczyn 
liczby 
osób 
i 
wysokości 
stawki 
opłaty 
[zł] 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</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="FPouczenieD"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
F. POUCZENIE 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="DeklaracjaStanowiP"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 
czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 z późn. zm.) w przypadku nie wpłacenia w 
ustalonych uchwałą Rady Miasta terminach kwoty należnej opłaty lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości.</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Pouczenie0" type="xsd:string"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> </xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="Pouczenie1" type="xsd:string"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>1)</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="Pouczenie2" type="xsd:string"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>2)</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="Pouczenie3" type="xsd:string"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>3)</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="Pouczenie4" type="xsd:string"> 
<xsd:annotation> 
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<xsd:documentation> </xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="Rodo"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
KLAUZULA INFORMACYJNA 
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA 
DANYCH OSOBOWYCH 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Zgodnie"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Zgodnie z art. 
13 
Rozporządzenia 
Parlamentu 
Europejskiego i 
Rady (UE) 
2016/679 z dnia 
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 (ogólne 
rozporządzenie o 
ochronie 
danych), zwanym 
dalej RODO 
informujemy, że: 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Rodo1" type="xsd:string"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
1. 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="Rodo2" type="xsd:string"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
2. 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="Rodo3" type="xsd:string"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
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3. 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="Rodo4" type="xsd:string"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
4. 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="Rodo5" type="xsd:string"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
5. 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="Rodo6" type="xsd:string"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
6. 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="Rodo7" type="xsd:string"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
7. 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="Rodo8" type="xsd:string"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
8. 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="Rodo9" type="xsd:string"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
9. 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="GZalaczniki" type="str:ZalacznikiTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
G. ZAŁĄCZNIKI 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="HOswiadczenieSkladajacego"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO 
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DEKLARACJĘ 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element fixed="że podane powyżej dane są zgodne z prawdą." name="Oswiadczam" type="xsd:string"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Oświadczam, 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element ref="adr:Miejscowosc"/> 
<xsd:element name="Data" type="emptydate"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Data 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element ref="os:Imie"/> 
<xsd:element ref="os:Nazwisko"/> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="IAdnotacjeOrganu"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
I. ADNOTACJE ORGANU 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Uwagi" type="str:Tekst2000Typ"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
52. Uwagi organu 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="Sprawdzono" type="xsd:string"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Sprawdzono 
</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:simpleType name="decimale"> 
<xsd:union memberTypes="xsd:decimal empty-string"/> 
</xsd:simpleType> 
</xsd:schema> 
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UKŁAD INFORMACJI I POWIĄZAŃ MIĘDZY NIMI 
W DO-2 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> 
<xsd:schema xmlns="http://rwd.sekap.pl/wzor/2020/01/27/2754/" 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/2020/01/27/2754/"> 
<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>DO-2 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - wersja 
2</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> </xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:choice> 
<xsd:element ref="os:PESEL"/> 
<xsd:element ref="os:NIP"/> 
</xsd:choice> 
<xsd:element name="PodstawaPrawna" type="xsd:string"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Podstawa prawna 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="OrganWlasciwy" type="xsd:string"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Organ właściwy do przyjęcia deklaracji 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 184/2020

Rady Miasta Siemianowic Śląskich

z dnia 30 stycznia 2020 r.
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</xsd:element> 
<xsd:element name="MiejsceSkladania" type="xsd:string"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Miejsce składania 
</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="TerminSkladaniaDekl"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Termin składania 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="T1" type="xsd:string"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
1) 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="T2" type="xsd:string"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
2) 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="AObowiazakZlozeniaDeklaracji"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Okolicznosci"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Okoliczność powodująca 
obowiązek złożenia 
deklaracji 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:choice> 
<xsd:element name="Pierwsza"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Pierwsza 
deklaracja 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
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<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="DataObowiazku" type="emptydate"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Data 
powstania 
obowiązku 
ponoszenia 
opłaty 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="Nowa"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Nowa 
deklaracja 
(w przypadku 
zmiany 
danych 
będących 
podstawą 
ustalenia 
wysokości 
opłaty za 
gospodarowanie 
odpadami 
komunalnymi) 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="DataZmiany" type="emptydate"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Data 
wystąpienia 
zmiany 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="Przyczyna" type="str:Tekst200Typ"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Przyczyna 
zmiany 
deklaracji 
</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> 
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<xsd:element name="Zdnia" type="emptydate"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
z 
dnia 
</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="BPodmiotZobowiazany"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA 
DEKLARACJI 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="RodzajPodmiotu"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Rodzaj podmiotu 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:choice> 
<xsd:element fixed="true" name="Wlasciciel" type="xsd:boolean"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Właściciel 
nieruchomości 
</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="JO" type="xsd:boolean"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Jednostka 
organizacyjna 
lub osoba 
posiadająca 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 34 – Poz. 1331



nieruchomość 
w zarządzie 
lub 
użytkowaniu 
</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:choice> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="CDaneZobowiazanego"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
C. DANE ZOBOWIĄZANEGO DO ZŁOŻENIA 
DEKLARACJI 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="CJedenDaneIdentyfikacyjne"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
C.1 DANE IDENTYFIKACYJNE 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="SkladajacyDeklaracje"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Składający 
deklarację 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:choice> 
<xsd:element name="OsobaFizyczna"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Osoba 
fizyczna 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element maxOccurs="3" minOccurs="1" ref="os:Nazwisko"> 
</xsd:element> 
<xsd:element ref="os:Imie"> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="BrakPesel"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
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Brak 
PESEL 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element ref="os:ImieOjca"> 
</xsd:element> 
<xsd:element ref="os:ImieMatki"> 
</xsd:element> 
<xsd:element ref="os:DataUrodzenia"> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Telefon"> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Email"> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="CDwaAdresNieruchomosci" type="adr:AdresTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
C.2 
ADRES 
NIERUCHOMOŚCI, 
NA 
KTÓREJ 
POWSTAJĄ 
ODPADY 
KOMUNALNE 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="NumerDzialki" type="str:Tekst65Typ"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Numer 
działki 
(w 
przypadku 
braku 
numeru 
domu) 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="CTrzyAdresZamieszkania" type="adr:AdresTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
C.3 
ADRES 
ZAMIESZKANIA 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="NumerDzialki" type="str:Tekst65Typ"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Numer 
działki 
(w 
przypadku 
braku 
numeru 
domu) 
</xsd:documentation> 
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</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="DDaneMalzonka"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
D. 
DANE 
MAŁŻONKA 
ZOBOWIĄZANEGO 
(ODPOWIEDZIALNEGO 
MAJĄTKIEM 
WSPÓLNYM) 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element ref="os:Nazwisko"> 
</xsd:element> 
<xsd:element ref="os:Imie"> 
</xsd:element> 
<xsd:choice> 
<xsd:element ref="os:PESEL"> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="BrakPesel"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Brak 
PESEL 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element ref="os:ImieOjca"> 
</xsd:element> 
<xsd:element ref="os:ImieMatki"> 
</xsd:element> 
<xsd:element ref="os:DataUrodzenia"> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
</xsd:choice> 
<xsd:element ref="adr:Adres"> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="OsobaPrawna"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Osoba 
prawna 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="NazwaPelna" type="ins:NazwaInstytucjiTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Nazwa 
pełna 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
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</xsd:element> 
<xsd:element ref="ins:REGON"> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Telefon"> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Email"> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="Reprezentant"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Osoba 
upoważniona 
do 
reprezentowania 
składającego 
deklarację 
/ 
podstawa 
umocowania 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:choice> 
<xsd:element name="Dane"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Dane 
reprezentanta 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="os:Imie"> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="os:Nazwisko"> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="Umocowanie"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Umocowanie 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="PodstawaUmocowania" type="str:Tekst200Typ"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Podstawa 
umocowania 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
</xsd:choice> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="CDwaAdresNieruchomosci" type="adr:AdresTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
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C.2 
ADRES 
NIERUCHOMOŚCI, 
NA 
KTÓREJ 
POWSTAJĄ 
ODPADY 
KOMUNALNE 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="NumerDzialki" type="str:Tekst65Typ"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Numer 
działki 
(w 
przypadku 
braku 
numeru 
domu) 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="CTrzyAdresSiedziby" type="adr:AdresTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
C.3 
ADRES 
SIEDZIBY 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="NumerDzialki" type="str:Tekst65Typ"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Numer 
działki 
(w 
przypadku 
braku 
numeru 
domu) 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="JednostkaOrganizacyjna"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Jednostka 
organizacyjna 
nie 
posiadająca 
osobowości 
prawnej 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="NazwaPelna" type="ins:NazwaInstytucjiTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Nazwa 
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pełna 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element ref="ins:REGON"> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Telefon"> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Email"> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="Reprezentant"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Osoba 
upoważniona 
do 
reprezentowania 
składającego 
deklarację 
/ 
podstawa 
umocowania 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:choice> 
<xsd:element name="Dane"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Dane 
reprezentanta 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="os:Imie"> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="os:Nazwisko"> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="Umocowanie"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Umocowanie 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="PodstawaUmocowania" type="str:Tekst200Typ"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Podstawa 
umocowania 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
</xsd:choice> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
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<xsd:element name="CDwaAdresNieruchomosci" type="adr:AdresTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
C.2 
ADRES 
NIERUCHOMOŚCI, 
NA 
KTÓREJ 
POWSTAJĄ 
ODPADY 
KOMUNALNE 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="NumerDzialki" type="str:Tekst65Typ"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Numer 
działki 
(w 
przypadku 
braku 
numeru 
domu) 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="CTrzyAdresSiedziby" type="adr:AdresTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
C.3 
ADRES 
SIEDZIBY 
</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:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="EObliczenieWysokosciOplaty"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
E. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA 
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="EJedenMiesiecznaOplata"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
E.1 OBLICZENIE MIESIĘCZNEJ 
WYSOKOŚCI OPŁATY ZA 
GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI - SEGREGOWANE 
ODPADY KOMUNALNE 
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</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="Odpady"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
odpady 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="PojemnikWielkosc" type="xsd:decimal"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Deklarowana 
wielkość 
pojemnika, 
worka, 
rodzaj 
odpadu 
segregowanego 
(symbol) 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="Stawka" type="xsd:decimal"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Stawka 
opłaty 
za 
pojemnik, 
worek 
[zł] 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="LiczbaPojemnikow" type="xsd:nonNegativeInteger"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Liczba 
pojemników, 
worków 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="KrotnoscWywozu" type="xsd:decimal"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Krotność 
odbioru 
(pozbywania 
się) 
w 
ciągu 
miesiąca 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="OplataMiesieczna" type="xsd:decimal"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Opłata 
miesięczna 
[zł] 
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</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="Razem" type="xsd:decimal"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Razem 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="EDwaMiesiecznaOplata"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
E.2 OBLICZENIE MIESIĘCZNEJ 
WYSOKOŚCI OPŁATY ZA 
GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI - NIESEGREGOWANE 
(ZMIESZANE) ODPADY KOMUNALNE 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="Odpady"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
odpady 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="PojemnikWielkosc" type="xsd:decimal"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Deklarowana 
wielkość 
pojemnika, 
worka 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="Stawka" type="xsd:decimal"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Stawka 
opłaty 
za 
pojemnik, 
worek 
[zł] 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="LiczbaPojemnikow" type="xsd:nonNegativeInteger"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Liczba 
pojemników, 
worków 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
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</xsd:element> 
<xsd:element name="KrotnoscWywozu" type="xsd:decimal"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Krotność 
odbioru 
(pozbywania 
się) 
w 
ciągu 
miesiąca 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="OplataMiesieczna" type="xsd:decimal"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Opłata 
miesięczna 
[zł] 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="Razem" type="xsd:decimal"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Razem 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="FPouczenieDekl"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
F. POUCZENIE 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="DeklaracjaStanowi" type="xsd:string"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
  
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="Rodo"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
KLAUZULA INFORMACYJNA 
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA 
DANYCH OSOBOWYCH 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Zgodnie"> 
<xsd:annotation> 
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<xsd:documentation> 
Zgodnie z art. 
13 
Rozporządzenia 
Parlamentu 
Europejskiego i 
Rady (UE) 
2016/679 z dnia 
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 (ogólne 
rozporządzenie o 
ochronie 
danych), zwanym 
dalej RODO 
informujemy, że: 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Rodo1" type="xsd:string"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
1. 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="Rodo2" type="xsd:string"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
2. 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="Rodo3" type="xsd:string"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
3. 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="Rodo4" type="xsd:string"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
4. 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="Rodo5" type="xsd:string"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
5. 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
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<xsd:element name="Rodo6" type="xsd:string"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
6. 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="Rodo7" type="xsd:string"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
7. 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="Rodo8" type="xsd:string"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
8. 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="Rodo9" type="xsd:string"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
9. 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="GZalaczniki" type="str:ZalacznikiTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
G. ZAŁĄCZNIKI 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="HOswiadczenieSkladajacego"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO 
DEKLARACJĘ 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element fixed="że podane powyżej dane są zgodne z prawdą." name="Oswiadczam" type="xsd:string"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Oświadczam, 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element ref="adr:Miejscowosc"/> 
<xsd:element name="Data" type="emptydate"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Data 
</xsd:documentation> 
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</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element ref="os:Imie"/> 
<xsd:element ref="os:Nazwisko"/> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="IAdnotacjeOrganu"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
I. ADNOTACJE ORGANU 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Uwagi" type="str:Tekst2000Typ"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
52. Uwagi organu 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="Sprawdzono" type="xsd:string"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Sprawdzono 
</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:simpleType name="decimale"> 
<xsd:union memberTypes="xsd:decimal empty-string"/> 
</xsd:simpleType> 
</xsd:schema> 
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UKŁAD INFORMACJI I POWIĄZAŃ MIĘDZY NIMI 
W OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI NA NIERUCHOMOŚCI – ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DO-2  
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> 
<xsd:schema xmlns="http://rwd.sekap.pl/wzor/2020/01/28/2755/" 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/2020/01/28/2755/"> 
<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>Oświadczenie dotyczące prowadzonej działalności na nieruchomości - załącznik do deklaracji 
DO-2</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> 
 </xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="Prowadze"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Prowadzę działalność  
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="PolegajacaNa" type="str:Tekst2000Typ"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>polegającą na</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 184/2020

Rady Miasta Siemianowic Śląskich

z dnia 30 stycznia 2020 r.
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<xsd:element name="Wramach"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
w ramach, której, średnio w tygodniu 
 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Zatrudnionych" type="xsd:string"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
- jest zatrudnionych 
pracowników 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="UczySie" type="xsd:string"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
- w szkole uczy się uczniów 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Przebywa" type="xsd:string"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
- w żłobku, przedszkolu 
przebywa dzieci 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="LokalHandlowy" type="decimale"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
- lokal handlowy ma 
powierzchnię (m²) 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="LokalGAstronomiczny" type="decimale"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
- lokal gastronomiczny 
posiada miejsc 
konsumpcyjnych 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Wszpitalu" type="xsd:string"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
- w 
szpitalu/internacie/hotelu 
itp. znajduje 
się łóżek 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Ogrodki" type="xsd:string"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
- znajduje się ogródków 
działkowych 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
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</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="NaCmentarzu" type="xsd:string"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
- na cmentarzu znajduje się 
miejsc pochówku 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="Data" type="emptydate"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>Data</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="Skladajacy"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>Składający</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element ref="os:Imie"/> 
<xsd:element ref="os:Nazwisko"/> 
</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:simpleType name="decimale"> 
<xsd:union memberTypes="xsd:decimal empty-string"/> 
</xsd:simpleType> 
</xsd:schema> 
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