
UCHWAŁA NR XXIII/218/2020 
RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU 

z dnia 26 marca 2020 r. 

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Ogrodzieniec 

oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 158, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 506, ze zm. poz. 1309, 1571, 1696, 1815) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 
13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2019 poz. 2010, ze zm. z 2019r. 
poz. 1579, z 2020r. poz. 150, 284) 

- Rada Miejska w Ogrodzieńcu 

uchwala co następuje : 

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze Gminy Ogrodzieniec, stanowiący 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Deklarację składa się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu, 
Plac Wolności 25 drogą pocztową lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze Gminy Ogrodzieniec są 
zobowiązani złożyć pierwszą 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. 

2. 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. 

§ 3. Określa się warunki i tryb składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej: 

a) określa się format elektroniczny wzoru deklaracji wskazanej w §1 niniejszej uchwały w formacie danych 
XML oraz układ informacji i powiązań między danymi, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, 

b) deklaracja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej musi być opatrzona kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz 
identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 162 z późn. zm.), lub podpisem potwierdzonym 
profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 700 z późn. zm.), 

c) deklaracja opatrzona podpisem elektronicznym może być składana i przesyłana za pomocą elektronicznej 
Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP. 

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXX/228/2016 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 25 października 2016 r. 
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze Gminy Ogrodzieniec (Dz. 
Urz. Woj. Śląskiego z 31 października 2016, poz. 5420). 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec. 
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego 

 

  
 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej 

 
 

Małgorzata Janoska 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/218/2020 

Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu 

z dnia 26 marca 2020 r. 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 

ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 
 
Podstawa prawna Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 2010 ze zm.) 
Składający Właściciele nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Ogrodzieniec, 

współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby 
posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne 
podmioty władające nieruchomością.* 

Termin składania W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 
mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 
W terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
nastąpiła zmiana. 

Miejsce składania Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec, Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec 

Organ właściwy do 

złożenia deklaracji  

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec, Plac Wolności 25, 42-440 
Ogrodzieniec 

 

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI  

OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (NALEŻY ZAZNACZYĆ 
WŁAŚCIWY KWADRAT): 

 

 PIERWSZA DEKLARACJA, OBOWIĄZUJE OD …………………. (miesiąc i rok) 

 ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W DEKLARACJI, ODOBWIĄZUJE OD …………………..(miesiąc i rok) 

 KOREKTA DEKLARACJI, OBOWIĄZUJE OD …………………………..(miesiąc i rok) 

 

A. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  

TYTUŁ PRAWNY DO NIERUCHOMOŚCI (ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWY KWADRAT): 

 

 WŁAŚCICIEL/WSPÓŁWŁAŚCICIEL            UŻYTKOWNIK WIECZYSTY                 POSIADACZ        

 JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA LUB OSOBA POSIADAJĄCA NIERUCHOMOŚĆ W ZARZĄDZIE LUB 

UŻYTKOWANIU                                                           

 INNE PODMIOTY WŁADAJĄCE NIERUCHOMOŚCIĄ (jaki……………………………..) 

 

SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWY KWADRAT): 
 

 OSOBA PRAWNA                                        OSOBA FIZYCZNA 

 JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIE POSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 

 

IMIĘ I NAZWISKO  
 

PESEL (OSOBY FIZYCZNE) 
 

           
 

 

ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY  

KRAJ 

 

WOJEWÓDZTWO POWIAT GMINA 

 
 

ULICA NUMER DOMU NUMER LOKALU  MIEJSCOWOŚĆ 
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B. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
**  

ULICA NUMER DOMU lub NUMER DZIAŁKI 

 
 

NUMER LOKALU MIEJSCOWOŚĆ 

 

KOD POCZTOWY 

 

POCZTA 

 
 

C. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI 
 

C.1 OŚWIADCZAM, ŻE NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI 

WSKAZANEJ W CZĘŚCI B NINIEJSZEJ DEKLARACJI 

ZAMIESZKUJE: 

 

 

……………………… 

(NALEŻY PODAĆ LICZBĘ 

MIESZKAŃCÓW) 

 

C.2 WYSOKOŚĆ OPŁATY MIESIĘCZNEJ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI WYNOSI:  
 

 

 

 …………….………………… x ............................................... = ….................. zł  

 iloczyn liczby mieszkańców oraz podstawowej stawki opłaty  

 zamieszkujących nieruchomość za odbiór odpadów komunalnych 

 

  
(SŁOWNIE ZŁOTYCH:......................................................................................................................) 

 

 

 

 

 

Pouczenie: 

W wypadku nie wpłacenia w obowiązujących terminach kwoty wynikającej z niniejszej deklaracji lub 
wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu 

wykonawczego, zgodnie z ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 ze zm.). 

Objaśnienia: 

1. *Pola deklaracji części A-D niniejszej deklaracji wypełnia składający deklarację. Wypełnienie 
następuje komputerowo lub ręcznie; drukowanymi literami; czarnym lub niebieskim kolorem. 

2. **W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi lub uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, burmistrz 
określa w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc 

pod uwagę uzasadnione szacunki.  
3. *** Należy dołączyć pełnomocnictwo z dowodem opłaconej opłaty skarbowej 

D. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

IMIĘ NAZWISKO 

 

DATA WYPEŁNIENIA DEKLARACJI PODPIS SKŁADAJĄCEGO/osoby 
reprezentującej składającego*** 

 

 
E. ADNOTACJE ORGANU  
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4. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów 
komunalnych powstających w danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest 

zobowiązany złożyć nową deklarację do Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec 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. 

W zabudowie wielorodzinnej deklarację składa zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością. 

2 Deklarację składa się dla każdej nieruchomości oddzielnie. 
 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:  

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.                 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych (…) tzw. RODO.  
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest UMiG Ogrodzieniec reprezentowany przez Burmistrza z siedzibą w 
Ogrodzieńcu,  ul. Plac Wolności 25. 
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Tel 500273055, e-mail: IODO@ogrodzieniec.pl 
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją przez UMiG Ogrodzieniec zadania polegającego na 
naliczeniu i poborze opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i odbieraniu odpadów komunalnych na terenie 

Gminy na podstawie:  
a) art. 6 ust. 1 lit c) RODO - obowiązek prawny ciążący na administratorze, w związku z realizacją ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. 2019r., poz. 2010 z późn. zm.) oraz ustawy Ordynacja podatkowa (t.j.: Dz. U. 
2019r., poz. 900 z późn. zm.).  
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są: firma świadcząca usługi wywozu odpadów na podstawie zawartej umowy, 
podmioty posiadające upoważnienie ustawowe w zakresie nadzoru i kontroli, podmioty współpracujące i świadczące usługi 
informatyczne dla administratora danych, na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych oraz zgodnie            
z odrębnymi przepisami służby organów administracji publicznej, prokuraturze oraz innymi podmiotami jeżeli wykazują           

w tym interes prawny w otrzymaniu danych. 
5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.  
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji zadań, a następnie zarchiwizowane zgodnie z kat. 
Archiwalną tj. 5 lat od końca roku kalendarzowego w którym postępowanie zostanie zakończone. 
7. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, 
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, do usunięcia danych na warunkach 
obowiązujących w RODO, cofnięcia zgody w przypadkach gdy podstawą przetworzenia była wydana zgoda. 
8. W razie niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego PUODO mieszczącego się w Warszawie przy ul. Stawki 2. 

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. 
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą służyć do profilowania, ani nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/218/2020

Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

z dnia 26 marca 2020 r.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<xsd:schema xmlns="#" 
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/2009/11/1
6/" 
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="#">
    <xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-
coreschema.xsd"/>
    <xsd:import 
namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" 
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/0
9/adres.xsd"/>
    <xsd:import 
namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" 
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/1
6/osoba.xsd"/>
    <xsd:import 
namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/1
6/" 
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009
/11/16/instytucja.xsd"/>
    <xsd:import 
namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" 
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16
/meta.xsd"/>
    <xsd:import 
namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16
/" 
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/
11/16/struktura.xsd"/>
    <xsd:import 
namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/" 
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16
/typy.xsd"/>
    
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>DEKLARACJA O WYSOKOĹšCI OPĹ ATY ZA 
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>    
    <xsd:element name="Dokument" type="DokumentTyp"/>
    <xsd:complexType name="DokumentTyp">

1
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        <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>
                                ĹąrĂłdĹ‚o
                            </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element fixed="Ustawa z dnia 13 
wrzeĹ›nia 1996 r. o utrzymaniu czystoĹ›ci i porzÄ…dku w 
gminach (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 2010 ze zm.)" 
name="PodstawaPrawna" type="xsd:string">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>
                                Podstawa prawna
                            </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>                 
                    <xsd:element fixed="WĹ‚aĹ›ciciele 
nieruchomoĹ›ci znajdujÄ…cych siÄ™ na terenie gminy 
Ogrodzieniec, wspĂłĹ‚wĹ‚aĹ›ciciele, uĹĽytkownicy wieczyĹ›ci 
oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadajÄ…ce nieruchomoĹ›
ci w zarzÄ…dzie lub uĹĽytkowaniu, a takĹĽe inne podmioty 
wĹ‚adajÄ…ce nieruchomoĹ›ciÄ….*" name="Skladajacy" 
type="xsd:string">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>
                                SkĹ‚adajÄ…cy
                            </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="TerminSkladania">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>
                                Termin skĹ‚adania
                            </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:complexType>
                            <xsd:sequence>
                                <xsd:element fixed="14 dni od 
dnia zamieszkania na danej nieruchomoĹ›ci pierwszego 
mieszkaĹ„ca lub powstania na danej nieruchomoĹ›ci odpadĂłw 

2

Id: 2A0DD9AC-B2EE-4EA4-A810-2D39EDF5C015. Podpisany Strona 2



komunalnych." name="Wterminie14" type="xsd:string">
                                    <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation>W 
terminie</xsd:documentation>
                                    </xsd:annotation>
                                </xsd:element>
                                <xsd:element fixed="do 10 dnia 
miesiÄ…ca nastÄ™pujÄ…cego po miesiÄ…cu, w ktĂłrym nastÄ…piĹ‚a 
zmiana." name="Wterminie10" type="xsd:string">
                                    <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation>W 
terminie</xsd:documentation>
                                    </xsd:annotation>
                                </xsd:element>
                            </xsd:sequence>
                        </xsd:complexType>
                    </xsd:element>                    
                    <xsd:element fixed="UrzÄ…d Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec, Plac WolnoĹ›ci 25, 42-440 Ogrodzieniec" 
name="MiejsceSkladania" type="xsd:string">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>
                                Miejsce skĹ‚adania
                            </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>                    
                    <xsd:element fixed="Burmistrz Miasta i 
Gminy Ogrodzieniec, Plac WolnoĹ›ci 25, 42-440 Ogrodzieniec" 
name="OrganWlasciwy" type="xsd:string">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>
                                Organ wĹ‚aĹ›ciwy do zĹ‚oĹĽenia 
deklaracji
                            </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>                    
                    <xsd:element name="ObowiazekZlozenia">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>
                                OBOWIÄ„ZEK ZĹ OĹ»ENIA 
DEKLARACJI
                            </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:complexType>
                            <xsd:sequence>
                                <xsd:element 
name="Okolicznosci">
                                    <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation>
                                            OKOLICZNOĹšCI 
POWODUJÄ„CE OBOWIÄ„ZEK ZĹ OĹ»ENIA DEKLARACJI:
                                        </xsd:documentation>
                                    </xsd:annotation>
                                    <xsd:complexType>
                                        <xsd:sequence>
                                            <xsd:choice>
                                                <xsd:element 

3
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name="Pierwsza">
                                                    
<xsd:annotation>
                                                        
<xsd:documentation>
                                                            
PIERWSZA DEKLARACJA
                                                        
</xsd:documentation>
                                                    
</xsd:annotation>
                                                    
<xsd:complexType>
                                                        
<xsd:sequence>
                                                            
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="DataZmiany" 
type="xsd:gYearMonth">
                                                                
<xsd:annotation>
                                                                    
<xsd:documentation>
                                                                        
OBOWIÄ„ZUJE OD (rok-miesiÄ…c)
                                                                    
</xsd:documentation>
                                                                
</xsd:annotation>
                                                            
</xsd:element>
                                                        
</xsd:sequence>
                                                    
</xsd:complexType>
                                                </xsd:element>
                                                <xsd:element 
name="Zmiana">
                                                    
<xsd:annotation>
                                                        
<xsd:documentation>
                                                            
ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W DEKLARACJI
                                                        
</xsd:documentation>
                                                    
</xsd:annotation>
                                                    
<xsd:complexType>
                                                        
<xsd:sequence>
                                                            
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="DataZmiany" 
type="xsd:gYearMonth">
                                                                
<xsd:annotation>
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<xsd:documentation>
                                                                        
OBOWIÄ„ZUJE OD (rok-miesiÄ…c)
                                                                    
</xsd:documentation>
                                                                
</xsd:annotation>
                                                            
</xsd:element>
                                                        
</xsd:sequence>
                                                    
</xsd:complexType>
                                                </xsd:element>
                                                <xsd:element 
name="Korekta">
                                                    
<xsd:annotation>
                                                        
<xsd:documentation>
                                                            
KOREKTA DEKLARACJI
                                                        
</xsd:documentation>
                                                    
</xsd:annotation>
                                                    
<xsd:complexType>
                                                        
<xsd:sequence>
                                                            
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="DataZmiany" 
type="xsd:gYearMonth">
                                                                
<xsd:annotation>
                                                                    
<xsd:documentation>
                                                                        
OBOWIÄ„ZUJE OD (rok-miesiÄ…c)
                                                                    
</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>                                                         
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                    <xsd:element 
name="ADaneSkladajacegoDeklaracje">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>A. DANE 
SKĹ ADAJÄ„CEGO DEKLARACJ  Ä </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>  
                        <xsd:complexType>
                            <xsd:sequence>
                                <xsd:element 
name="Skladajacy">
                                    <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation>
SKĹ ADAJÄ„CY DEKLARACJ  Ä </xsd:documentation>
                                    </xsd:annotation>
                                    <xsd:complexType>
                                        <xsd:sequence>
                                            <xsd:choice>
                                                <xsd:element 
name="OsobaPrawna">
                                                    
<xsd:annotation>
                                                        
<xsd:documentation>OSOBA PRAWNA</xsd:documentation>
                                                    
</xsd:annotation>
                                                    
<xsd:complexType>
                                                        
<xsd:annotation>
                                                            
<xsd:documentation>OSOBA PRAWNA</xsd:documentation>                                                            
                                                        
</xsd:annotation>
                                                        
<xsd:sequence>
                                                            
<xsd:element ref="ins:NazwaInstytucjiTyp"></xsd:element>
                                                            
<!--<xsd:element ref="os:NIP"></xsd:element>-->
                                                            
                                                            
<xsd:element name="TytulPrawny">
                                                                
<xsd:annotation>
                                                                    
<xsd:documentation>
                                                                        
TYTUĹ  PRAWNY DO NIERUCHOMOĹšCI
                                                                    
</xsd:documentation>
                                                                
</xsd:annotation>
                                                                
<xsd:complexType>
                                                                    
<xsd:sequence>
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<xsd:choice>
                                                                            
<xsd:element fixed="true" name="WlascicielWspolwlasciciel" 
type="xsd:boolean">
                                                                                
<xsd:annotation>
                                                                                    
<xsd:documentation>
                                                                                        
WĹ AĹšCICIEL/WSPĂ“Ĺ WĹ AĹšCICIEL
                                                                                    
</xsd:documentation>
                                                                                
</xsd:annotation>
                                                                            
</xsd:element>
                                                                            
<xsd:element fixed="true" name="Wieczysty" type="xsd:boolean">
                                                                                
<xsd:annotation>
                                                                                    
<xsd:documentation>
                                                                                        
UĹ»YTKOWNIK WIECZYSTY
                                                                                    
</xsd:documentation>
                                                                                
</xsd:annotation>
                                                                            
</xsd:element>
                                                                            
<xsd:element fixed="true" name="Posiadacz" type="xsd:boolean">
                                                                                
<xsd:annotation>
                                                                                    
<xsd:documentation>
                                                                                        
POSIADACZ
                                                                                    
</xsd:documentation>
                                                                                
</xsd:annotation>
                                                                            
</xsd:element>
                                                                            
<xsd:element fixed="true" name="JednostkaOrganizacyjna" 
type="xsd:boolean">
                                                                                
<xsd:annotation>
                                                                                    
<xsd:documentation>    
                                                                                        
JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA LUB OSOBA POSIADAJÄ„CA NIERUCHOMOĹšÄ† 
W ZARZÄ„DZIE LUB UĹ»YTKOWANIU 
                                                                                    
</xsd:documentation>
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</xsd:annotation>
                                                                            
</xsd:element>
                                                                            
<xsd:element name="Inne">
                                                                                
<xsd:annotation>
                                                                                    
<xsd:documentation>
                                                                                        
INNE PODMIOTY WĹ ADAJÄ„CE NIERUCHOMOĹšCIÄ„
                                                                                    
</xsd:documentation>
                                                                                
</xsd:annotation>
                                                                                
<xsd:complexType>
                                                                                    
<xsd:sequence>
                                                                                        
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="InneJaki" 
type="str:Tekst200Typ">
                                                                                            
<xsd:annotation>
                                                                                                
<xsd:documentation>
                                                                                                    
jaki
                                                                                                
</xsd:documentation>
                                                                                            
</xsd:annotation>
                                                                                        
</xsd:element>
                                                                                    
</xsd:sequence>
                                                                                
</xsd:complexType>                                        
                                                                            
</xsd:element>                                  
                                                                        
</xsd:choice>
                                                                    
</xsd:sequence>
                                                                
</xsd:complexType>
                                                            
</xsd:element>
                                                            
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="AdresSiedziby" 
type="adr:AdresTyp">
                                                                
<xsd:annotation>
                                                                    
<xsd:documentation>
                                                                        
ADRES SIEDZIBY
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</xsd:documentation>
                                                                
</xsd:annotation>
                                                            
</xsd:element>                                                            
                                                        
</xsd:sequence>
                                                    
</xsd:complexType>
                                                </xsd:element>                                                                                         
                                                <xsd:element 
name="OsobaFizyczna">
                                                    
<xsd:annotation>
                                                        
<xsd:documentation>OSOBA FIZYCZNA</xsd:documentation>
                                                    
</xsd:annotation>
                                                    
<xsd:complexType>
                                                        
<xsd:annotation>
                                                            
<xsd:documentation>OSOBA FIZYCZNA</xsd:documentation>                                                            
                                                        
</xsd:annotation>
                                                        
<xsd:sequence>
                                                            
<xsd:element ref="os:Nazwisko"></xsd:element>
                                                            
<xsd:element ref="os:Imie"></xsd:element>
                                                            
<xsd:element ref="os:PESEL"></xsd:element>                                                           
                                                                                                                        
                                                            
<xsd:element name="TytulPrawny">
                                                                
<xsd:annotation>
                                                                    
<xsd:documentation>
                                                                        
TYTUĹ  PRAWNY DO NIERUCHOMOĹšCI
                                                                    
</xsd:documentation>
                                                                
</xsd:annotation>
                                                                
<xsd:complexType>
                                                                    
<xsd:sequence>
                                                                        
<xsd:choice>
                                                                            
<xsd:element fixed="true" name="WlascicielWspolwlasciciel" 
type="xsd:boolean">
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<xsd:annotation>
                                                                                    
<xsd:documentation>
                                                                                        
WĹ AĹšCICIEL/WSPĂ“Ĺ WĹ AĹšCICIEL
                                                                                    
</xsd:documentation>
                                                                                
</xsd:annotation>
                                                                            
</xsd:element>
                                                                            
<xsd:element fixed="true" name="Wieczysty" type="xsd:boolean">
                                                                                
<xsd:annotation>
                                                                                    
<xsd:documentation>
                                                                                        
UĹ»YTKOWNIK WIECZYSTY
                                                                                    
</xsd:documentation>
                                                                                
</xsd:annotation>
                                                                            
</xsd:element>
                                                                            
<xsd:element fixed="true" name="Posiadacz" type="xsd:boolean">
                                                                                
<xsd:annotation>
                                                                                    
<xsd:documentation>
                                                                                        
POSIADACZ
                                                                                    
</xsd:documentation>
                                                                                
</xsd:annotation>
                                                                            
</xsd:element>
                                                                            
<xsd:element fixed="true" name="JednostkaOrganizacyjna" 
type="xsd:boolean">
                                                                                
<xsd:annotation>
                                                                                    
<xsd:documentation>    
                                                                                        
JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA LUB OSOBA POSIADAJÄ„CA NIERUCHOMOĹšÄ† 
W ZARZÄ„DZIE LUB UĹ»YTKOWANIU 
                                                                                    
</xsd:documentation>
                                                                                
</xsd:annotation>
                                                                            
</xsd:element>
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<xsd:element name="Inne">
                                                                                
<xsd:annotation>
                                                                                    
<xsd:documentation>
                                                                                        
INNE PODMIOTY WĹ ADAJÄ„CE NIERUCHOMOĹšCIÄ„
                                                                                    
</xsd:documentation>
                                                                                
</xsd:annotation>
                                                                                
<xsd:complexType>
                                                                                    
<xsd:sequence>
                                                                                        
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="InneJaki" 
type="str:Tekst200Typ">
                                                                                            
<xsd:annotation>
                                                                                                
<xsd:documentation>
                                                                                                    
jaki
                                                                                                
</xsd:documentation>
                                                                                            
</xsd:annotation>
                                                                                        
</xsd:element>
                                                                                    
</xsd:sequence>
                                                                                
</xsd:complexType>                                        
                                                                            
</xsd:element>                                  
                                                                        
</xsd:choice>
                                                                    
</xsd:sequence>
                                                                
</xsd:complexType>
                                                            
</xsd:element>                                                           
                                                            
                                                            
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
name="AdresZamieszkania" type="adr:AdresTyp">
                                                                
<xsd:annotation>
                                                                    
<xsd:documentation>
                                                                        
ADRES ZAMIESZKANIA
                                                                    
</xsd:documentation>
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</xsd:annotation>
                                                            
</xsd:element>                                                            
                                                        
</xsd:sequence>
                                                    
</xsd:complexType>
                                                </xsd:element>                                                   
                                                <xsd:element 
name="JO">
                                                    
<xsd:annotation>
                                                        
<xsd:documentation>JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIE POSIADAJÄ„CA 
OSOBOWOĹšCI PRAWNEJ</xsd:documentation>
                                                    
</xsd:annotation>
                                                    
<xsd:complexType>
                                                        
<xsd:annotation>
                                                            
<xsd:documentation>JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIE POSIADAJÄ„CA 
OSOBOWOĹšCI PRAWNEJ</xsd:documentation>                                                            
                                                        
</xsd:annotation>
                                                        
<xsd:sequence>
                                                            
<xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="1" 
ref="ins:NazwaInstytucji"></xsd:element>
                                                            
<!--<xsd:element ref="os:NIP"></xsd:element>-->                                                                                                                            
                                                            
<xsd:element name="TytulPrawny">
                                                                
<xsd:annotation>
                                                                    
<xsd:documentation>
                                                                        
TYTUĹ  PRAWNY DO NIERUCHOMOĹšCI
                                                                    
</xsd:documentation>
                                                                
</xsd:annotation>
                                                                
<xsd:complexType>
                                                                    
<xsd:sequence>
                                                                        
<xsd:choice>
                                                                            
<xsd:element fixed="true" name="WlascicielWspolwlasciciel" 
type="xsd:boolean">
                                                                                
<xsd:annotation>
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<xsd:documentation>
                                                                                        
WĹ AĹšCICIEL/WSPĂ“Ĺ WĹ AĹšCICIEL
                                                                                    
</xsd:documentation>
                                                                                
</xsd:annotation>
                                                                            
</xsd:element>
                                                                            
<xsd:element fixed="true" name="Wieczysty" type="xsd:boolean">
                                                                                
<xsd:annotation>
                                                                                    
<xsd:documentation>
                                                                                        
UĹ»YTKOWNIK WIECZYSTY
                                                                                    
</xsd:documentation>
                                                                                
</xsd:annotation>
                                                                            
</xsd:element>
                                                                            
<xsd:element fixed="true" name="Posiadacz" type="xsd:boolean">
                                                                                
<xsd:annotation>
                                                                                    
<xsd:documentation>
                                                                                        
POSIADACZ
                                                                                    
</xsd:documentation>
                                                                                
</xsd:annotation>
                                                                            
</xsd:element>
                                                                            
<xsd:element fixed="true" name="JednostkaOrganizacyjna" 
type="xsd:boolean">
                                                                                
<xsd:annotation>
                                                                                    
<xsd:documentation>    
                                                                                        
JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA LUB OSOBA POSIADAJÄ„CA NIERUCHOMOĹšÄ† 
W ZARZÄ„DZIE LUB UĹ»YTKOWANIU 
                                                                                    
</xsd:documentation>
                                                                                
</xsd:annotation>
                                                                            
</xsd:element>
                                                                            
<xsd:element name="Inne">
                                                                                
<xsd:annotation>
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<xsd:documentation>
                                                                                        
INNE PODMIOTY WĹ ADAJÄ„CE NIERUCHOMOĹšCIÄ„
                                                                                    
</xsd:documentation>
                                                                                
</xsd:annotation>
                                                                                
<xsd:complexType>
                                                                                    
<xsd:sequence>
                                                                                        
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="InneJaki" 
type="str:Tekst200Typ">
                                                                                            
<xsd:annotation>
                                                                                                
<xsd:documentation>
                                                                                                    
jaki
                                                                                                
</xsd:documentation>
                                                                                            
</xsd:annotation>
                                                                                        
</xsd:element>
                                                                                    
</xsd:sequence>
                                                                                
</xsd:complexType>                                        
                                                                            
</xsd:element>                                  
                                                                        
</xsd:choice>
                                                                    
</xsd:sequence>
                                                                
</xsd:complexType>
                                                            
</xsd:element>                                                           
                                                            
                                                            
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="AdresSiedziby" 
type="adr:AdresTyp">
                                                                
<xsd:annotation>
                                                                    
<xsd:documentation>
                                                                        
ADRES SIEDZIBY
                                                                    
</xsd:documentation>
                                                                
</xsd:annotation>
                                                            
</xsd:element>                                                             
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</xsd:sequence>
                                                    
</xsd:complexType>
                                                </xsd:element>                                                   
                                            </xsd:choice>
                                        </xsd:sequence>                                        
                                    </xsd:complexType>
                                </xsd:element>
                            </xsd:sequence>
                        </xsd:complexType>
                    </xsd:element>                                              
                    <xsd:element name="BAdresNieruchomosci">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>
                                B. ADRES NIERUCHOMOĹšCI NA 
KTĂ“REJ POWSTAJÄ„ ODPADY KOMUNALNE
                            </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:complexType>
                            <xsd:sequence>
                                <xsd:element ref="adr:Adres"/>
                                <xsd:element maxOccurs="1" 
minOccurs="0" name="NrRejGr" type="str:Tekst65Typ">
                                    <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation>
                                            NUMER DZIAĹ KI
                                        </xsd:documentation>
                                    </xsd:annotation>
                                </xsd:element>
                            </xsd:sequence>
                        </xsd:complexType>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="CObliczenieOplaty">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>
                                C. OBLICZENIE WYSOKOĹšCI 
OPĹ ATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
                            </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:complexType>
                            <xsd:sequence>
                                <xsd:element maxOccurs="1" 
minOccurs="0" name="Cjeden">
                                    <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation>
                                            C.1 OĹšWIADCZAM, 
Ĺ»E NA TERENIE NIERUCHOMOĹšCI WSKAZANEJ W CZ  Ä ĹšCI B 
NINIEJSZEJ DEKLARACJI ZAMIESZKUJE:
                                        </xsd:documentation>
                                    </xsd:annotation>
                                    <xsd:complexType>
                                        <xsd:sequence>
                                            <xsd:element 
name="LiczbaMiesz" type="xsd:nonNegativeInteger">
                                                
<xsd:annotation>
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<xsd:documentation>
                                                        NALEĹ»
Y PODAÄ† LICZB  Ä  MIESZKAĹ CĂ“W
                                                    
</xsd:documentation>
                                                
</xsd:annotation>
                                            </xsd:element>
                                        </xsd:sequence>
                                    </xsd:complexType>
                                </xsd:element>
                                <xsd:element maxOccurs="1" 
minOccurs="0" name="Cdwa">
                                    <xsd:annotation>  
                                        <xsd:documentation>
                                            C.2 WYSOKOĹšÄ† 
OPĹ  ATY MIESIÄ CZNEJ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
WYNOSI: 
                                        </xsd:documentation>
                                    </xsd:annotation>
                                    <xsd:complexType>
                                        <xsd:sequence>
                                            <xsd:element 
name="LiczbaMiesz" type="xsd:nonNegativeInteger">
                                                
<xsd:annotation>
                                                    
<xsd:documentation>
                                                        Liczba 
mieszkaĹ„cĂłw
                                                    
</xsd:documentation>
                                                
</xsd:annotation>
                                            </xsd:element>
                                            <xsd:element 
name="StawkaOplaty" type="xsd:decimal">
                                                
<xsd:annotation>
                                                    
<xsd:documentation>
                                                        
Podstawowa stawka opĹ‚aty [zĹ‚]
                                                    
</xsd:documentation>
                                                
</xsd:annotation>
                                            </xsd:element>
                                            <xsd:element 
name="WysokoscOplaty" type="xsd:decimal">
                                                
<xsd:annotation>
                                                    
<xsd:documentation>
                                                        
Iloczyn liczby mieszkaĹ„cĂłw oraz podstawowej stawki opĹ‚aty 
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zamieszkujÄ…cych nieruchomoĹ›Ä‡ za odbiĂłr odpadĂłw 
komunalnych
                                                    
</xsd:documentation>
                                                
</xsd:annotation>
                                            </xsd:element>
                                            <xsd:element 
name="SlownieZlotych" type="xsd:string">
                                                
<xsd:annotation>
                                                    
<xsd:documentation>
                                                        
SĹ OWNIE ZĹ OTYCH
                                                    
</xsd:documentation>
                                                
</xsd:annotation>
                                            </xsd:element>
                                        </xsd:sequence>
                                    </xsd:complexType>
                                </xsd:element>
                            </xsd:sequence>
                        </xsd:complexType>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element 
name="DOswiadczenieSkladajacegoDekl">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>
                                D. PODPIS SKĹ ADAJÄ„CEGO 
DEKLARACJ  Ä
                            </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:complexType>
                            <xsd:sequence>
                                <xsd:element ref="os:Imie">
</xsd:element>
                                <xsd:element 
ref="os:Nazwisko"></xsd:element>
                                <xsd:element name="DataW" 
type="emptydate">
                                    <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation>
                                            DATA WYPEĹ NIENIA 
DEKLARACJI
                                        </xsd:documentation>
                                    </xsd:annotation>
                                </xsd:element>
                            </xsd:sequence>
                        </xsd:complexType>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="EAdnotacje">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>
                                E. ADNOTACJE ORGANU
                            </xsd:documentation>

17

Id: 2A0DD9AC-B2EE-4EA4-A810-2D39EDF5C015. Podpisany Strona 17



                        </xsd:annotation>
                        <xsd:complexType>
                            <xsd:sequence>
                                <xsd:element name="Uwagi" 
type="xsd:string">
                                    <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation> 
</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:schema>    
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