
UCHWAŁA NR 148/XXV/2021 
RADY GMINY OPATÓW 

z dnia 4 lutego 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz 

warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn.zm.), art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 z późn.zm.), Rada Gminy Opatów uchwala: 

§ 1. W uchwale nr  133/XXIII/2020 Rady Gminy w Opatowie z dnia 9 grudnia 2020 r.  w sprawie wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej zmienia się treść załącznika Nr 1 do uchwały, który przyjmuje brzmienie 
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. W uchwale nr 133/XXIII/2020 Rady Gminy w Opatowie z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej zmienia się treść załącznika Nr 2 do uchwały, który przyjmuje brzmienie 
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatów. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2021 r. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Opatów 

 
 

Mirosław Szewczuk 
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DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 

ODPADAMI  KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI 

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH POŁOŻONYCH NA 

TERENIE GMINY OPATÓW 

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

(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn.zm.) 

Składający: Właściciele nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Opatów. 

Miejsce składania: Urząd Gminy Opatów, ul. Tadeusza Kościuszki 27, 42-152 Opatów 

Termin składania: W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na 

danej nieruchomości odpadów komunalnych. 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.   
 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację: 

Wójt Gminy Opatów 

ul. Tadeusza Kościuszki 27 

42-152 Opatów 
 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI  

1. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
*
 

PIERWSZA DEKLARACJA 
1 

 

 

 

   NOWA DEKLARACJA 
2 

 

 

 

          KOREKTA DEKLARACJI 
3
  

 

 

  

          WYGAŚNIĘCIE OBOWIĄZKU 

2. Data powstania obowiązku złożenia deklaracji (należy wpisać rok, miesiąc i dzień w którym powstało jedno ze zdarzeń, 

mających wpływ na istnienie lub zakres obowiązku uiszczenia opłaty) 

 

 

3. Przyczyna zmiany danych w przypadku złożenia nowej deklaracji  * 

   ZMIANA LICZBY MIESZKAŃCÓW 

   ZMIANA SPOSOBU GROMADZENIA ODPADÓW 

   SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI, 

 

INNA (PODAĆ JAKA)…………………………………………………………………………………………………… 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………... 

od dnia:           

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 148/XXV/2021

Rady Gminy Opatów

z dnia 4 lutego 2021 r.
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C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  

  4. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

      osoba fizyczna                osoba prawna                         jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej           

        

5. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

      właściciel                                                        współwłaściciel       użytkownik wieczysty 

      inny podmiot władający nieruchomością   

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 
 

6. Nazwisko i imię/pełna nazwa 

 
7. PESEL(KRS/NIP) 8. Telefon, adres e-mail 

C.2. ADRES ZAMIESZKANIA/ ADRES SIEDZIBY 

9. Kraj 10. Województwo 11. Powiat 

12. Gmina 13. Ulica 14. Nr domu 15. Nr lokalu 

16. Miejscowość 17. Kod pocztowy 18. Poczta 

 

       

C.3. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE  

 

19. Miejscowość 20.Ulica 21. Nr domu  

22. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C  zamieszkuje następująca liczba osób :  ……………………… 

 

   C.4. ADRES DO KORESPONDENCJI (należy wypełnić, gdy jest inny niż adres zamieszkania) 

23. Kraj 24. Województwo 25. Powiat 

26. Gmina 27. Ulica 28. Nr domu 29. Nr lokalu 

30. Miejscowość 

 

 

 

31. Kod pocztowy 32. Poczta 
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D. INFORMACJA O SPOSOBIE POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 

33. Oświadczam, że  na terenie  nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym 

       posiadam kompostownik przydomowy i kompostuje w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne* 

           TAK   NIE  

 

E. USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 

34. Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w punkcie C.  

Należy wpisać liczbę osób faktycznie zamieszkujących nieruchomość:   ...........................  

 

 
…………………………. 

35. Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi: 

1) W przypadku liczby mieszkańców zamieszkujących dana nieruchomość od 1-7 

osób wysokość opłaty obliczamy mnożąc liczbę osób przez stawkę opłaty 

2) Jeżeli liczba mieszkańców danej nieruchomości przekracza 7 osób i więcej, opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w tych nieruchomościach stanowi suma opłaty  

z pkt 1 i iloczynu liczby mieszkańców powyżej 7 i więcej i  stawki opłaty określonej  

w uchwale w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.  ...........................  zł 

 

 

 
 
 
 
 
 
………………………….zł 

36. Kwota zwolnienia z części opłaty dla właścicieli nieruchomości kompostujących 

bioodpady wynosi:                                                                                                                                
        (należy pomnożyć liczbę osób zamieszkujących  nieruchomość przez kwotę zwolnienia z części opłaty 

określoną w uchwale) 

 

 
………………………….zł 

37. Wysokość opłaty miesięcznej z uwzględnieniem zwolnienia wynosi: 
       (od miesięcznej wysokości opłaty należy odjąć kwotę zwolnienia z części opłaty dla   właścicieli 

nieruchomości kompostujących bioodpady) 

 

 
………………………….zł 

 

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.  Jestem świadomy(a) odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych 

 z rzeczywistością. 

 
38.Miejscowość i data                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39. Własnoręczny, czytelny podpis składającego deklarację 

 

G. ADNOTACJE URZEDOWE 

 

 

Sprawdzono pod względem formalno – rachunkowym  

 

 

 

…............................................. 

(podpis sprawdzającego) 

  

 

Id: 4288860F-28E7-4556-A0E0-ECB704FC1762. Podpisany Strona 3



Przypisy: 
1 Pierwsza deklaracja - właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Opatów 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 Nowa deklaracja - w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Wójta gminy Opatów  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 Korekta deklaracji - ma celu poprawienie błędu popełnionego przy poprzednim sporządzaniu deklaracji. Może dotyczyć każdej pozycji 

deklaracji, jak np. dane osoby składającej deklarację, dane adresowe, czy pozycji dotyczącej deklarowanych podstaw obliczenia opłaty. 

Właścicielom nieruchomości przysługuje takie prawo na mocy art. 81 Ordynacji podatkowej  (t. j.  Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn.zm.). 

Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji . 

 

H. POUCZENIE 

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.  

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1427 z późn.zm.) 

Objaśnienia: 

1. Właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć 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 

w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 

3. Właściciel nieruchomości ma możliwość złożenia deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia. 

4. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do 

danych zawartych w deklaracji Wójt, określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod 

uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku – uzasadnione szacunki, w tym w przypadku 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym 

charakterze. 

5. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, Wójt określa, w drodze 

decyzji wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące dla nieruchomości, na której 

zamieszkują mieszkańcy. 

6. Warunkiem częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jest złożenie przez właściciela pierwszej lub 

nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, 

zawierającej oświadczenie, że bioodpady stanowiące odpady komunalne będą zbierane w sposób selektywny i kompostowane z 

wykorzystaniem własnego kompostownika. Zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przysługuje od początku 

miesiąca, w którym właściciel nieruchomości złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

7. Kto złoży niezgodną ze stanem rzeczywistym informację o posiadaniu kompostownika przydomowego i kompostowaniu w nim bioodpadów 

stanowiących odpady komunalne, będzie podlegał karze grzywny. W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości: nie ma kompostownika 

przydomowego lub nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym lub uniemożliwia wójtowi 

lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin nieruchomości w celu weryfikacji zgodności informacji ze stanem faktycznym – 

wójt, w drodze decyzji, poinformuje o utracie prawa do zwolnienia. Utrata ta nastąpi od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono 

wystąpienie ww. przesłanek  

8. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do 

tego zwolnienia stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

9. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania w łącznej wysokości w terminie do końca każdego 

miesiąca z dołu.  

 

 

 

 

*zaznaczyć właściwy kwadrat 
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Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 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) –  RODO /Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1 z późn.zm./ informuję, iż: 

 

Tożsamość i dane kontaktowe 

Administratora  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Opatów  z siedzibą w Opatowie ul. T. Kościuszki 27, 42-152 

Opatów,  tel. 34 3196093   e-mail: sekretariat@opatow.gmina.pl   

Dane kontaktowe Inspektora 

Ochrony Danych  

Administrator – Wójt Gminy wyznaczył Inspektora ochrony danych /IOD/, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez : 

-adres e-mail:  jorlowski@opatow.gmina.pl 

-pisemnie pod adresem Opatów, ul. T. Kościuszki 27, 42-152 Opatów.   

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych 

oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

Cele przetwarzania 

i podstawa prawna 

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prowadzenia systemu gospodarki odpadami komunalnymi polegającego na odbieraniu 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Opatów, związanym ze złożeniem 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach, ustawy  z  dnia  29  sierpnia  1997 r.  Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego oraz ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji  – 

przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze art.6 ust.1 lit.c RODO.   

Odbiorcy danych 

Pani/ Pana dane mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.  Dodatkowo dane mogą być 

ujawnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług np. odbioru i zagospodarowania odpadów 

komunalnych, a także zbierania odpadów komunalnych, serwisu, rozwoju i utrzymania systemów IT. 

Okres przechowywania  danych  

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do chwili realizacji zadania do którego dane zostały zebrane – w czasie 

określonym przepisami prawa, a następnie zgodnie z rozporządzeniem RM z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych.   

Pani/Pana prawa związane z 

przetwarzaniem danych 

osobowych 

1) Do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia 

danych. 

2) Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

3) Do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych /UODO/ ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących jej/jego danych osobowych narusza przepisy 

RODO. 

Informacja o zamiarze 

przekazywania danych 

osobowych do państwa trzeciego 

lub orgfanizacji 

międzynarodowej  

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

 

Informacja  o dowolności lub 

obowiązku podania danych  

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, do których podania jest Pani/Pan zobowiązana/y. 

Nieprzedstawienie informacji oraz dokumentów wymaganych przepisami prawa podlega karom porządkowym oraz 

odpowiedzialność karno-skarbowej. Nadto, jeżeli nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli pobrać od Pani/Pana 

opłaty za gospodarowanie odpadami   komunalnymi, co  może  wiązać  się  ze  wszczęciem  postępowania  zmierzającego do 

wyegzekwowania należnej Gminie kwoty oraz brakiem możliwości realizacji innych wniosków, dotyczących  usług  związanych  

z  systemem  gospodarowania  odpadami komunalnymi  w Gminie Opatów. 

Informacja o 

zautomatyzowanym 

podejmowaniu decyzji w tym o 

profilowaniu 

Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu poodejmowaniu 

decyzji, w tym profilowaniu,  o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 148/XXV/2021 

Rady Gminy Opatów 

z dnia 4 lutego 2021 r. 

Układ informacji i powiązań między nimi w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" 
xmlns:typ="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/" 
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" 

xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" 
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:ins="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" 
xmlns:os="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" 
xmlns="http://rwd.sekap.pl/wzor/2020/06/26/2862/" 

targetNamespace="http://rwd.sekap.pl/wzor/2020/06/26/2862/" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified"> 

<xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd"/> 

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

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

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

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

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

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

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation>DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI</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 ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
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</xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 

<xsd:complexType name="TrescDokumentuTyp" mixed="false"> 

<xsd:complexContent mixed="false"> 

<xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp"> 

<xsd:sequence> 

<xsd:element name="PodstawaPrawna" 

type="xsd:string"> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation>Podstawa prawna</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 

</xsd:element> 

<xsd:element name="Skladajacy" type="xsd:string"> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation>Składający</xsd:documentation> 

</xsd:annotation></xsd:element> 

<xsd:element name="Miejsce"> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation> 

Miejsce składania 

</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 

<xsd:complexType> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation> 

&#xA0; 

</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 

<xsd:sequence> 

<xsd:element name="miejsce" 

type="xsd:string"> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation>&#xA0;</xsd:documentation></xsd:annotation> 

</xsd:element> 

</xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 

</xsd:element> 

<xsd:element name="Termin"> 

<xsd:annotation> 
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<xsd:documentation> 

Termin składania 

</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 

<xsd:complexType> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation> 

&#xA0; 

</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 

<xsd:sequence> 

<xsd:element name="termin" 

type="xsd:string"> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation>&#xA0;</xsd:documentation></xsd:annotation> 

</xsd:element> 

</xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 

</xsd:element> 

<xsd:element name="MiejscSkladaniaDeklaracji"> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation> 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI: 

</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 

<xsd:complexType> 

<xsd:sequence> 

<xsd:element name="NazwaSiedziby" 

type="xsd:string"> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation> 

</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 

</xsd:element> 

</xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 

</xsd:element> 

<xsd:element name="ObowiazekZlozenia"> 

<xsd:annotation> 
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<xsd:documentation> 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 

<xsd:complexType> 

<xsd:sequence> 

<xsd:element 

name="CelZlozeniaDeklaracji"> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation> 

CEL ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 

<xsd:complexType> 

<xsd:choice> 

<xsd:element 

name="ZlozeniePierwszejDeklaracji"> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation> 

Pierwsza deklaracja 

</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 

<xsd:complexType> 

<xsd:sequence> 

<xsd:element 

name="ZlozeniePierwszejDeklaracji" type="xsd:boolean"> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation> 

pierwsza deklaracja 

Pierwsza deklaracja 

</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 

</xsd:element> 

<xsd:element 

name="DataZlozeniaPierwszej" type="xsd:date"> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation> 

Data powstania obowiązku złożenia deklaracji(należy wpisać rok, miesiąc i dzień w którym 
powstało jedno ze zdarzeń, mających wpływ na istnienie lub zakres obowiązku uiszczenia opłaty) - od dnia 
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</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 

</xsd:element> 

</xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 

</xsd:element> 

<xsd:element 

name="ZmianaDeklaracji"> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation> 

zmiana danych zawartych w deklaracji zmiana 

</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 

<xsd:complexType> 

<xsd:sequence> 

<xsd:element 

name="ZmianaDeklaracji" type="xsd:boolean" 

fixed="true"> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation> 

zmiana danych zmiana danych zawartych w deklaracji zmiana zawartych w deklaracji w którym nastąpiła 
zmiana 

</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 

</xsd:element> 

<xsd:element 

name="DataZlozeniaDeklaracjiKorygowanej" 

type="xsd:date"> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation> 

Data powstania obowiązku złożenia deklaracji (należy wpisać rok, miesiąc i dzień w którym powstało 
jedno ze zdarzeń, mających wpływ na istnienie lub zakres obowiązku uiszczenia opłaty)  - od dnia 

</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 

</xsd:element> 

<xsd:element 

name="Przyczyna" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation> 

Przyczyna zmiany deklaracji 
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</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 

<xsd:complexType> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation> 

inna 

</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 

<xsd:sequence> 

<xsd:element 

name="ZmianaDanych" type="xsd:boolean"> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation> 

zmianan danych 

</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 

</xsd:element> 

<xsd:element 

name="ZmianaSposobu" type="xsd:boolean"> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation> 

zmiana sposobu gromadzenia odpadów 

</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 

</xsd:element> 

<xsd:element 

name="Sprzedaz" type="xsd:boolean"> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation> 

sprzedaż nieruchomości 

</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 

</xsd:element> 

<xsd:element 

name="Inna" type="xsd:string"> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation> 

inna 

</xsd:documentation> 
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</xsd:annotation> 

</xsd:element> 

</xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 

</xsd:element> 

</xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 

</xsd:element> 

<xsd:element 

name="KorektaDeklaracji"> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation> 

korekta deklaracji 

</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 

<xsd:complexType> 

<xsd:sequence> 

<xsd:element 

name="KorektaDeklaracji" type="xsd:boolean"> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation> 

korekta deklaracji 

</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 

</xsd:element> 

<xsd:element 

name="Data" type="xsd:date"> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation> 

Data powstania obowiązku złożenia deklaracji (należy wpisać rok, miesiąc i dzień w którym powstało 
jedno ze zdarzeń, mających wpływ na istnienie lub zakres obowiązku uiszczenia opłaty) - od dnia: 

</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 

</xsd:element> 

<xsd:element 

name="Przyczyna" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation> 

Przyczyna korekty deklaracji 
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</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 

<xsd:complexType> 

<xsd:sequence> 

<xsd:element 

name="ZmianaLiczby" type="xsd:boolean"> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation> 

zmiana liczby mieszkańców 

</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 

</xsd:element> 

<xsd:element 

name="ZmianaSposobu" type="xsd:boolean"> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation> 

zmiana sposobu zgromadzenia odpadów 

</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 

</xsd:element> 

<xsd:element 

name="Sprzedaz" type="xsd:boolean"> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation> 

sprzedaż nieruchomości 

</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 

</xsd:element> 

<xsd:element 

name="Inna" type="xsd:string"> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation> 

inna 

</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 

</xsd:element> 

</xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 

</xsd:element> 
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</xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 

</xsd:element> 

<xsd:element 

name="Wygasniecie"> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation> 

Wygaśnięcie obowiązku 

</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 

<xsd:complexType> 

<xsd:sequence> 

<xsd:element 

name="Wygasniecie" type="xsd:boolean"> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation> 

Wygaśnięcie 

</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 

</xsd:element> 

<xsd:element 

name="Data" type="xsd:date"> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation> 

Data powstania obowiązku złożenia deklaracji (należy wpisać rok, miesiąc i dzień w którym powstało 
jedno ze zdarzeń, mających wpływ na istnienie lub zakres obowiązku uiszczenia opłaty) - od dnia: 

</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 

</xsd:element> 

<xsd:element 

name="Przyczyna" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation> 

Przyczyna wygaśnięcia 

</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 

<xsd:complexType> 

<xsd:sequence> 

<xsd:element 
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name="ZmianaLiczby" type="xsd:boolean"> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation> 

zmiana liczby mieszkańców 

</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 

</xsd:element> 

<xsd:element 

name="ZmianaSposobu" type="xsd:boolean"> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation> 

zmiana sposobu gromadzenia odpadów 

</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 

</xsd:element> 

<xsd:element 

name="Sprzedaz" type="xsd:boolean"> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation> 

sprzedaż nieruchomości 

</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 

</xsd:element> 

<xsd:element 

name="Inna" type="xsd:string"> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation> 

inna 

</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 

</xsd:element> 

</xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 

</xsd:element> 

</xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 

</xsd:element> 

</xsd:choice> 

</xsd:complexType> 
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</xsd:element> 

</xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 

</xsd:element> 

<xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne"> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation> 

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 

<xsd:complexType> 

<xsd:sequence> 

<xsd:element 

name="DaneSkladajacegoDeklaracje"> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation> 

Rodzaj podmiotu 

</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 

ref="os:Nazwisko" maxOccurs="3" minOccurs="1"> 

</xsd:element> 

<xsd:element 

name="PierwszeImie" type="os:ImieTyp"> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation> 

Imię 
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</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 

</xsd:element> 

<xsd:element 

name="Pesel" type="os:PESELTyp"> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation> 

PESEL 

</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 

</xsd:element> 

<xsd:element 

name="E-mail" type="adr:EmailTyp"> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation> 

Adres e-mail 

</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 

</xsd:element> 

<xsd:element 

name="NrTelefonu" type="adr:TelefonTyp"> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation> 

Nr telefonu 

</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 

</xsd:element> 

<xsd:element 

name="AdresZamieszkani" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation> 

ADRES ZAMIESZKANIA 

</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 

<xsd:complexType> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation> 

C. 4. 

Adres do korespondencji/wpisać, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania wpisany w części C.3. 
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</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 

<xsd:sequence> 

<xsd:element 

ref="adr:Kraj"> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation></xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 

</xsd:element> 

<xsd:element 

ref="adr:Ulica"> 

</xsd:element> 

<xsd:element 

ref="adr:Budynek"> 

</xsd:element> 

<xsd:element 

ref="adr:Lokal"> 

</xsd:element> 

<xsd:element 

ref="adr:Miejscowosc"> 

</xsd:element> 

<xsd:element 

ref="adr:KodPocztowy"> 

</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> 
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<xsd:element 

name="NazwaPelna" type="ins:NazwaInstytucjiTyp"> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation> 

Nazwa pełna 

</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 

</xsd:element> 

<xsd:element 

name="NIP" type="os:NIPTyp"> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation> 

NIP 

</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 

</xsd:element> 

<xsd:element 

name="KRS" type="ins:KRSTyp"> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation> 

KRS 

</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 

</xsd:element> 

<xsd:element 

name="Email" type="adr:EmailTyp"> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation> 

Adres e-mail 

</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 

</xsd:element> 

<xsd:element 

name="NrTelefonu" type="adr:TelefonTyp"> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation> 

Nr telefonu 

</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 
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</xsd:element> 

<xsd:element 

name="Adres" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation> 

ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 

<xsd:complexType> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation></xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 

<xsd:sequence> 

<xsd:element 

ref="adr:Kraj"> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation></xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 

</xsd:element> 

<xsd:element 

ref="adr:Ulica"> 

</xsd:element> 

<xsd:element 

ref="adr:Budynek"> 

</xsd:element> 

<xsd:element 

ref="adr:Lokal"> 

</xsd:element> 

<xsd:element 

ref="adr:Miejscowosc"> 

</xsd:element> 

<xsd:element 

ref="adr:KodPocztowy"> 

</xsd:element> 

</xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 

</xsd:element> 

</xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 
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</xsd:element> 

<xsd:element 

name="JednostkaOrganizacyjna"> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation> 

jednostka organizacyjna nieposiadająca 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 

name="NIP" type="os:NIPTyp"> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation> 

NIP 

</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 

</xsd:element> 

<xsd:element 

name="KRS" type="ins:KRSTyp"> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation> 

KRS 

</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 

</xsd:element> 

<xsd:element 

name="Email" type="adr:EmailTyp"> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation> 

Adres e-mail 
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</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 

</xsd:element> 

<xsd:element 

name="NrTelefonu" type="adr:TelefonTyp"> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation> 

Nr telefonu 

</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 

</xsd:element> 

<xsd:element 

name="Adres" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation> 

ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 

<xsd:complexType> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation></xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 

<xsd:sequence> 

<xsd:element 

ref="adr:Kraj"> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation></xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 

</xsd:element> 

<xsd:element 

ref="adr:Ulica"> 

</xsd:element> 

<xsd:element 

ref="adr:Budynek"> 

</xsd:element> 

<xsd:element 

ref="adr:Lokal"> 

</xsd:element> 

<xsd:element 
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ref="adr:Miejscowosc"> 

</xsd:element> 

<xsd:element 

ref="adr:KodPocztowy"> 

</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="PodmiotZobowiazanyDoZlozeniaDeklaracji"> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation> 

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 

<xsd:complexType> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation> 

Rodzaj własności, posiadania 

</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 

<xsd:choice> 

<xsd:element name="Wlasciciel" 

type="xsd:boolean" fixed="true"> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation> 

właściciel 

</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 
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</xsd:element> 

<xsd:element name="wspolwlasciciel" 

type="xsd:boolean" fixed="true"> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation> 

współwłaściciel 

</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 

</xsd:element> 

<xsd:element name="Uzytkownik" 

type="xsd:boolean" fixed="true"> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation> 

użytkownik wieczysty 

</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 

</xsd:element> 

<xsd:element name="Inny" 

type="xsd:boolean" fixed="true"> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation> 

inny podmiot władający nieruchomością 

</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 

</xsd:element> 

</xsd:choice> 

</xsd:complexType> 

</xsd:element> 

<xsd:element name="InformacjeOnieruchomosci"> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation> 

C. 4. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 

<xsd:complexType> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation> 

Numer działki 

</xsd:documentation> 

Id: 4288860F-28E7-4556-A0E0-ECB704FC1762. Podpisany Strona 19



</xsd:annotation> 

<xsd:sequence> 

<xsd:element 

name="AdresNieruchomosci"> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation> 

ADRES NIERUCHOMOŚCI 

</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 

<xsd:complexType> 

<xsd:sequence> 

<xsd:element name="Ulica" 

type="adr:UlicaTyp"> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation> 

Ulica 

</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 

</xsd:element> 

<xsd:element name="NrDomu" 

type="adr:BudynekTyp"> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation> 

nr domu 

</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 

</xsd:element> 

<xsd:element name="NrLokalu" 

type="adr:LokalTyp"> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation> 

nr lokalu 

</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 

</xsd:element> 

<xsd:element 

name="Miejscowosc" type="xsd:string"> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation> 
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Miejscowosc 

</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 

</xsd:element> 

<xsd:element 

name="NrDzialki" type="xsd:string"> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation> 

Numer działki 

</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 

</xsd:element> 

</xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 

</xsd:element> 

</xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 

</xsd:element> 

<xsd:element name="InformacjeoSposobie">  

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation> 

D. INFORMACJA O SPOSOBIE POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI KOMUNALNYMI 

</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 

<xsd:element name="Oswiadczenie" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation> 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, 
posiadam kompostownik przydomowy i kompostuje w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne 

</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 

<xsd:complexType> 

<xsd:sequence> 

<xsd:element 

name="PosiadamKompostownik" type="xsd:boolean"> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation> 

TAK 

</xsd:documentation> 
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</xsd:annotation> 

</xsd:element> 

<xsd:element 

name="NiePosiadamKompostownik" type="xsd:boolean"> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation> 

NIE 

</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 

</xsd:element> 

</xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 

</xsd:element> 

</xsd:element>  

<xsd element name="WysokoscOplaty"> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation> 

E. USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 

<xsd:complexType> 

<xsd:sequence> 

<xsd:element name="LiczbaOsob" 

type="xsd:string"> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation> 

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w punkcie C. Należy wpisać liczbę osób 
faktycznie zamieszkujących nieruchomość: 

</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 

</xsd:element> 

<xsd:element name="Wysokosc" 

type="xsd:string"> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation> 

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

1) W przypadku liczby mieszkańców zamieszkujących dana nieruchomość od 1-7 osób wysokość opłaty 
obliczamy mnożąc liczbę osób przez stawkę opłaty 2) Jeżeli liczba mieszkańców danej nieruchomości 
przekracza 7 osób i więcej, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w tych nieruchomościach 
stanowi suma opłaty z pkt 1 i iloczynu liczby mieszkańców powyżej 7 i więcej i stawki opłaty określonej 
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w uchwale w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia wysokości stawki tej opłaty. 

</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 

</xsd:element> 

<xsd:element name="Zwolnienie" 

type="xsd:string"> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation> 

Kwota zwolnienia z części opłaty dla właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady (należy 
pomnożyć liczbę osób zamieszkujących nieruchomość przez kwotę zwolnienia z części opłaty 
określoną w uchwale) 

</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 

</xsd:element> 

<xsd:element name="WysokoscZwolnienia" 

type="xsd:string"> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation> 

Wysokość opłaty miesięcznej z uwzględnieniem zwolnienia (od miesięcznej wysokości opłaty 
należy odjąć kwotę zwolnienia z części opłaty dla właścicieli nieruchomości kompostujących 
bioodpady) 

</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 

</xsd:element> 

<xsd:element name="Pouczenie" type="xsd:string"> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation> 

POUCZENIE 

</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 

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

<xsd:enumeration value=""/> 

</xsd:restriction> 

</xsd:simpleType> 

<xsd:simpleType name="KwotaPLN"> 

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

</xsd:simpleType> 

</xsd:schema> 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Opatów 

 
 

Mirosław Szewczuk 
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