
UCHWAŁA NR 165/XVII/2020 
RADY GMINY WŁODOWICE 

z dnia 12 sierpnia 2020 r. 

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie  odpadami    komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych  na obszarze Gminy Włodowice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2020r., poz. 713) oraz art. 6n ust.1, art. 6m ust. 1, 1a i 1b ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 2010 ze zm.) 

Rada Gminy Włodowice 
uchwala, co następuje: 

§ 1.  Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

§ 2.  

1. Deklarację, o której mowa w § 1 właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w Urzędzie Gminy 
Włodowice albo przesłać na adres Urzędu  Gminy Włodowice  bądź przesłać w formie elektronicznej za 
pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej e-PUAP. 

2. Deklaracje, o których mowa w § 1 składa się w terminie: 

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, 

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.  

1. Deklaracje przesyłane w formie elektronicznej muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 
5 września 2016r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz.U. z 2020r. , poz.1173) lub 
podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP zgodnie z art. 20a  ustawy z dnia 17 lutego 2005r. 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( t.j. Dz.U. z 2020r., poz.346 ze zm.). 

2. Deklarację można przesłać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy Włodowice na 
elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej e-PUAP. 

3. Deklaracje wnoszone za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej sporządza się w formacie danych 
XML. 

4. Układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji określa Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 4.  Traci moc uchwała Nr 138/XV/2020 Rady Gminy Włodowice z dnia 13 maja 2020r.  w sprawie wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych  na obszarze Gminy Włodowice zmieniona Uchwałą Nr 154/XVI/2020 Rady 
Gminy Włodowice z dnia 23 czerwca 2020r. 

§ 5.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włodowice. 
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§ 6.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 września 2020 roku. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Stanisław Ibek 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 165/XVII/2020 

Rady Gminy Włodowice z dnia 12.08.2020 

 

DEKLARACJA 

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 

 
 
   

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

                                             poz. 2010 ze zm.) 
   

 

Składający:                          Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, współwłaścicieli , 

                                             użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych, i osoby posiadające nieruchomość  

                                             w  zarządzie lub użytkowaniu, a także podmioty władające nieruchomością. 

                                                 

Miejsce składania:               Urząd Gminy Włodowice, ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice 

 
 

Organ, do którego składana jest  deklaracja: Wójt Gminy Włodowice, ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice 

 

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

                                                  odpadów komunalnych. 

    
 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 

 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji:   

    □    pierwsza deklaracja, …................................................................. 
                                                    (data powstania obowiązku ponoszenia opłaty) 

       □    nowa deklaracja, data …............................................................... 
                                                                    (data zmiany danych) 

       □    korekta deklaracji, data ….............................................................    
                 
 

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
 

 

Składający: 

       □    właściciel              □    współwłaściciel          □  użytkownik wieczysty      □    jednostka organizacyjna 

           □   osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu    □    inny podmiot władający nieruchomością 
 

Nazwisko i imię / pełna nazwa 

 

 

 

 

Imię ojca: ….................................,            Imię matki: ….................................  

(obowiązkowe, gdy brak nr PESEL) 

 

Numer PESEL 

 

 

Numer rachunku bankowego Numer telefonu: 

 

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

 

adres poczty elektronicznej: 

 

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

 
 

DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
 

 

□  osoba fizyczna    □ osoba niebędąca osobą fizyczną 
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ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY 
 

Kraj 

 

Województwo Powiat 

Gmina 

 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość 

 

Kod pocztowy Poczta 

 

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
 

Gmina 

 

 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość 

 

 

Kod pocztowy Poczta Numer/y działki: 

 

D. INFORMACJA DOTYCZĄCA POSIADANIA KOMPOSTOWNIKA PRZYDOWMOWEGO I 

KOMPOSTOWANIA W NIM BIOODPADÓW STANOWIĄCYCH ODPADY KOMUNALNE 
 

 

 

 

 

 

     □   tak                                               □ nie 

 

 

 

E.  OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

DLA NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKAMI  JEDNORODZINNYMI 
 

 

 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji zamieszkuje:  

……….…………. 
                                                                                                                                                                                                                    
 (liczba mieszkańców) 

Stawka opłaty określona w uchwale Rady Gminy 

Włodowice w sprawie ustalenia wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

 

                  ……………………. zł/osobę                             

  

                  ..............................   zł/gospodarstwo/miesiąc 

Kwota przysługującego zwolnienia w części z 

opłaty z tytułu posiadania kompostownika 

przydomowego i kompostowania nim bioodpadów 

 

 

                  …………………… zł/osobę/miesiąc 

Zwolnienie w  części z opłaty z tytułu posiadania 

kompostownika przydomowego i kompostowania 

w nim bioodpadów  

 

................................ x …...........   =  .................zł/miesiąc 
  (Ilość mieszkańców)                 (stawka )                    

 

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi  po uwzględnieniu kwoty 

zwolnienia  

 

               ..............................   zł/gospodarstwo/miesiąc 

 

F.   OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

DLA NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKAMI WIELORODZINNYMI 
 

 

Stawka opłaty określona w uchwale Rady Gminy 

Włodowice w sprawie ustalenia wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

  

 

 ................................ x …...........   =  .................zł/miesiąc 
  (Ilość mieszkańców)                 (stawka )                    

 

   
 

 

G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ   
 

 

 
 

 
 

       ………………………….……………                                                 …………………..……………….. 
                              (miejscowość i data)                                                                                                                        (czytelny podpis) 
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H. Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją  

      usługi za gospodarowanie odpadów komunalnych. 
 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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, zwane dalej RODO) 

informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Włodowice posiadający siedzibę w Urzędzie 

Gminy Włodowice: 42-421 Włodowice, ul. Krakowska 26, tel. 34 3153001, e-mail: urzad@wlodowice.pl  

2. Na podstawie obowiązujących przepisów administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się 

Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z 

praw związanych z przetwarzaniem danych: pisemnie na adres naszej siedziby lub poprzez pocztę elektroniczną: 

iodo@wlodowice.pl  

3. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c oraz lit. e RODO, tzn. dane będą 

przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz wykonania zadania 

realizowanego w interesie publicznym bądź w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 

administratorowi, w szczególności w celu realizacji ustawowych zadań z zakresu administracji samorządowej 

nałożonych ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa  

4. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty, którym udostępnione zostaną dane osobowe w celu 

realizacji ustawowego obowiązku, w tym dane adresowe będą przekazywane podmiotom świadczącym usługi 

odbioru odpadów komunalnych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawę z dnia 29 

stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

5. Pani/Pana dane będą przechowywane oraz archiwizowane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów 

prawa, a w szczególności ustawy Ordynacja podatkowa i rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 

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

organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, w tym przez okres niezbędny do realizacji zadań 

ustawowych 

6. Obowiązek podania przez właściciela nieruchomości danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i 

niepodanie tych danych skutkuje odpowiedzialnością prawną  

7. Posiada Pani/Pan: 

▪ na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących  

▪ na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych  

▪ na podstawie art. 18 RODO prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem 

przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO  

▪ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO  

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje 

Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych  

9. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania na podstawie 

Pani/Pana danych osobowych. 

 
Pouczenie: 

1) Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 

czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

2) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Włodowice deklarację o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 

mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 

3) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel 

nieruchomości jest obowiązany złożyć 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.  

Objaśnienie: 

 Pola jasne wypełnia składający deklarację. Deklaracje należy wypełnić komputerowo lub ręcznie. 

 W przypadku wystąpienia w rubryce kilku kwadratów należy zaznaczyć właściwy kwadrat. 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 165/XVII/2020 

Rady Gminy Włodowice 

z dnia 12 sierpnia 2020 r. 

UKŁAD INFORMACJI I POWIĄZAŃ MIĘDZYNIMI W DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY 
ZAGOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xsd:schema 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://rwd.sekap.pl/wzor/2020/08/06/2889/" 
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" 
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:ins="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" 
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" 
xmlns:os="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" 
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" 
xmlns:typ="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" attributeFormDefault="unqualified" 
elementFormDefault="qualified" targetNamespace="http://rwd.sekap.pl/wzor/2020/08/06/2889/"> 

<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 - 
dotyczy nieruchomości zamieszkałych</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 

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

<xsd:complexType name="DokumentTyp"> 

<xsd:sequence> 

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

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

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

<xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="ds:Signature"/> 

</xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 

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

<xsd:documentation> 

B. Dane identyfikacyjne składającego deklaracje 

</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 

<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 

fixed="Urząd Gminy Włodowice, ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice" 

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

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation> 

Miejsce składania deklaracji 

</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 

</xsd:element> 

<xsd:element 

fixed="Wójt Gminy Włodowice, ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice" 

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

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation> 

Organ, do którego składana jest 

deklaracja 

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

</xsd:element> 

<xsd:element name="TerminSkladania" 

type="xsd:string"> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation> 

Termin składania 

</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 

</xsd:element> 

<xsd:element name="AObowiazekZlozenia"> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation>A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 

<xsd:complexType> 

<xsd:sequence> 

<xsd:element name="Okolicznosci"> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation> 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji 

</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 

<xsd:complexType> 

<xsd:sequence> 

<xsd:choice> 

<xsd:element name="Pierwsza"> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation> 

pierwsza deklaracja 

</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 

<xsd:complexType> 

<xsd:sequence> 

<xsd:element 

name="DataPowstania" type="emptydate"> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation> 

Data powstania obowiązku ponoszenia opłaty 

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

</xsd:element> 

</xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 

</xsd:element> 

<xsd:element name="Nowa" 

type="NowaType"> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation> 

nowa deklaracja 

</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 

</xsd:element> 

<xsd:element 

name="Korekta" type="KorektaType"> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation> 

korekta deklaracji 

</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 

</xsd:element> 

</xsd:choice> 

</xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 

</xsd:element> 

</xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 

</xsd:element> 

<xsd:element name="Skl" type="SklType"> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation> 

B. Składający: 

</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 

</xsd:element> 

<xsd:element name="BDaneIdentyfikacyjne" 

type="BDaneIdentyfikacyjneType"> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation> 

C. Dane Identyfikacyjne składającego deklaracje 
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</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 

</xsd:element> 

<xsd:element name="AdresNieruchomosci" 

type="AdresNieruchomosciType"> 

<xsd:annotation> 

<C. Adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne 

</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 

</xsd:element> 

<xsd:element name="DKompostownik"> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation>D 

INFORMACJA   DOTYCZĄCA   POSIADANIA   KOMPOSTOWNIKA   PRZYDOWMOWEGO   I 

KOMPOSTOWANIA W NIM BIOODPADÓW STANOWIĄCYCH ODPADY 
KOMUNALNE</xsd:documentation></xsd:annotation> 

<xsd:complexType> 

<xsd:choice> 

<xsd:element name="tak" 

type="xsd:boolean"> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation>tak</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 

</xsd:e<xsd:element name="nie" 

type="xsd:boolean"> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation>nie</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 

</xsd:element> 

</xsd:choice> 

</xsd:complexType> 

</xsd:element> 

<xsd:choice> 

<xsd:element name="OplataBudynekJedno" 

type="OplataBudynekJednoType"> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation> 

E. Obliczenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zabudowanej 
budynkami jednorodzinnymi 

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

</xsd:element> 

<xsd:element name="OplataBudynekWielo" 

type="OplataBudynekWieloType"> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation> 

F. Obliczenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zabudowanej 
budynkami wielorodzinnymi 

</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 

</xsd:element> 

</xsd:choice> 

</xsd:sequence> 

</xsd:extension> 

</xsd:complexContent> 

</xsd:complexType> 

<xsd:complexType name="OsobaPrawnaType"> 

<xsd:sequence> 

<xsd:element name="NazwaPelna" type="ins:NazwaInstytucjiTyp"> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation> 

Pełna nazwa firmy 

</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 

</xsd:element> 

<xsd:element ref="os:NIP"/> 

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="ins:REGON"/> 

<xsd:element name="TytulPrawny"> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation>Tytuł prawny do nieruchomości</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 

<xsd:complexType> 

<xsd:sequence> 

<xsd:choice> 

<xsd:element fixed="true" name="Wlasciciel" type="xsd:boolean"> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation>Właściciel 

</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 

</xsd:element> 
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<xsd:element fixed="true" name="Wspolwlasciciel" type="xsd:boolean"> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation> 

Współwłaściciel 

</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 

</xsd:element> 

<xsd:element fixed="true" name="Wieczysty" type="xsd:boolean"> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation> 

Użytkownik wieczys</xsd:element> 

<xsd:element fixed="true" name="Jednostka" type="xsd:boolean"> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation> 

Jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu 

</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 

</xsd:element> 

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

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation> 

Inny podmiot władający 

</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 

<xsd:complexType> 

<xsd:sequence> 

<xsd:element name="Podmiot" type="str:Tekst200Typ"> 

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

</xsd:annotation> 

</xsd:element> 

</xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 

</xsd:element> 

</xsd:choice> 

</xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 

</xsd:element> 

<xsd:element name="AdresSiedziby" type="adr:AdresTyp"> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation> 
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Adres siedziby 

</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 

</xsd:element> 

</xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 

<xsd:simpleType name="emptydate"> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation>data</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 

<xsd:union memberTypes="xsd:date empty-string"/> 

</xsd:simpleType> 

<xsd:simpleType name="empty-string"> 

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

<xsd:enumeration value=""/> 

</xsd:restriction> 

</xsd:simpleType> 

<xsd:complexType name="NowaType"> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation>Data</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 

<xsd:sequence> 

<xsd:element name="DataZmianyDanych" type="emptydate"> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation>Data zmiany danych</xsd:documentation> 

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

</xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 

<xsd:complexType name="OsobaFizycznaType"></xsd:complexType> 

<xsd:complexType name="InstytucjaType"></xsd:complexType> 

<xsd:complexType name="DaneIdentyfikacyjneType"> 

<xsd:choice> 

<xsd:element name="OsobaFizyczna" type="OsobaFizycznaType1"> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation>Osoba fizyczna</xsd:documentation> 

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

<xsd:element name="Instytucja" type="InstytucjaType1"> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation>Osoba nie będąca osobą fizyczną</xsd:documentation> 

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

</xsd:complexType> 

<xsd:complexType name="OsobaFizycznaType1"></xsd:complexType> 

<xsd:complexType name="InstytucjaType1"></xsd:complexType> 

<xsd:complexType name="BDaneIdentyfikacyjneType"> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation>Nr rachunku bankowego</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 

<xsd:choice> 

<xsd:element name="OsobaFizyczna" 

type="OsobaFizycznaType2"> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation> 

Osoba fizyczna 

</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 

</xsd:element> 

<xsd:element name="OsobaNieFizyczna" 

type="OsobaNieFizycznaType"> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation> 

Osoba niebędąca osobą fizyczną 

</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 

</xsd:element> 

</xsd:choice> 

</xsd:complexType> 

<xsd:complexType name="OsobaFizycznaType2"> 

<xsd:sequence> 

<xsd:element name="Imie" type="os:ImieTyp" maxOccurs="3" 

minOccurs="1"> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation>Imię (imiona)</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 

</xsd:element> 

<xsd:element name="Nazwisko" type="os:NazwiskoTyp" 

maxOccurs="2" minOccurs="1"> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation>Nazwisko</xsd:documentation> 

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

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

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation> 

Adres zamieszkania 

</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 

</xsd:element> 

<xsd:element name="ImieMatki" type="str:Tekst65Typ" 

maxOccurs="1" minOccurs="1"> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation>Imię matki</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 

</xsd:element> 

<xsd:choice> 

<xsd:element ref="os:PESEL"> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation>PESEL</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 

</xsd:element> 

<xsd:element name="ImieOjca" type="str:Tekst65Typ"> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation>Imię ojca</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 

</xsd:element> 

</xsd:choice> 

<xsd:element name="NrRachBank" type="str:Tekst65Typ"> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation> 

Nr rachunku bankowego 

</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 

</xsd:element> 

<xsd:element name="NrTelefon" type="xsd:int"> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation>Nr telefonu</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 

</xsd:element> 

<xsd:element name="AdresEmail" type="str:Tekst65Typ"> 

<xsd:annotation> 
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<xsd:documentation>Adres e-mail</xsd:documentation> 

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

</xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 

<xsd:complexType name="ImieMatkiType"></xsd:complexType> 

<xsd:complexType name="OsobaNieFizycznaType"> 

<xsd:sequence> 

<xsd:element name="Nazwa" type="str:Tekst200Typ"> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation>Pełna nazwa</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 

</xsd:element> 

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

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation> 

Adres siedziby 

</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 

</xsd:element> 

<xsd:element ref="os:NIP"></xsd:element> 

<xsd:element name="NrRachBank" type="str:Tekst65Typ"> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation> 

Nr rachunku bankowego 

</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 

</xsd:element> 

<xsd:element name="NrTelefon" type="xsd:int"> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation>Nr telefonu</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 

</xsd:element> 

<xsd:element name="AdresEmail" type="str:Tekst65Typ"> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation>Adres e-mail</xsd:documentation> 

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

</xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 

<xsd:complexType name="AdresNieruchomościType"> 

<xsd:sequence> 
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<xsd:element ref="adr:Adres"> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation>Adres nieruchomości, na której powstają odpady 
komunalne</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element> 

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

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation>Nr działki</xsd:documentation> 

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

</xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 

<xsd:complexType name="AdresNieruchomosciType"> 

<xsd:sequence> 

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

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation> 

Adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne 

</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 

</xsd:element> 

<xsd:element name="NrDzialki" type="xsd:string" maxOccurs="unbounded" minOccurs="1"> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation>Numer/y działki</xsd:documentation> 

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

</xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 

<xsd:complexType name="OplataBudynekJednoType"> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation>Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej 
deklaracji zamieszkuje:</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 

<xsd:sequence> 

<xsd:element name="LiczbaMieszkancow" type="xsd:int"> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation> 

Liczba mieszkańców 

</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 

</xsd:element> 

<xsd:element name="Stawka" type="xsd:double"> 

<xsd:annotation> 
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<xsd:documentation> 

Stawka opłaty określona w uchwale Rady Gminy Włodowice w sprawie ustalenia wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 

</xsd:element> 

<xsd:element name="WysMc" type="xsd:double"> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation>Wysokość  miesięcznej opłaty  za  gospodarowanie odpadami komunalnymi 
</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 

</xsd:element> 

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

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation>Kwota przysługującego zwolnienia w części z opłaty z tytułu posiadania 
kompostownika przydomowego i kompostowania nim 
bioodpadów</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element> 

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

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation>Wysokość miesięcznego, częściowego zwolnienia 

z racji kompostowania bioodpadów stanowiących 

odpady komunalne</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element> 

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

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation>Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi po 
uwzględnieniu 

wysokości miesięcznego częściowego 
zwolnienia</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element> 

</xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 

<xsd:complexType name="OplataBudynekWieloType"> 

<xsd:sequence> 

<xsd:element name="LiczbaMieszkancow" type="xsd:int"> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation> 

Liczba mieszkańców 

</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 

</xsd:element> 

<xsd:element name="Stawka" type="xsd:double"> 

<xsd:annotation> 

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

</xsd:element> 

<xsd:element name="Iloczyn" type="xsd:double"> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation>Iloczyn</xsd:documentation> 

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

</xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 

<xsd:complexType name="OswiadczenieType"></xsd:complexType> 

<xsd:complexType name="ObowiazekInformacyjnyType"> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation>Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych 
w związku z realizacją usługi za gospodarowanie odpadów 
komunalnych</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:complexType> 

<xsd:complexType name="KorektaType"> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation>korekta deklaracji</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 

<xsd:sequence> 

<xsd:element name="DataKorekta" type="emptydate"> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation>Data</xsd:documentation> 

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

</xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 

<xsd:complexType name="SkladajacyType"> 

<xsd:sequence> 

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

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation>Właściciel</xsd:documentation> 

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

</xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 

<xsd:complexType name="SkladajacyType1"></xsd:complexType> 

<xsd:complexType name="SkladajacyType2"></xsd:complexType> 

<xsd:complexType name="NNNType"> 

<xsd:sequence> 

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

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation>xxx</xsd:documentation> 
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</xsd:annotation></xsd:element> 

</xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 

<xsd:complexType name="SklType"> 

<xsd:sequence> 

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

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation>Właściciel</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 

</xsd:element> 

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

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation>Współwłaściciel</xsd:documentation> 

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

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

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation>Użytkownik wieczysty</xsd:documentation> 

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

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

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation>Jednostka organizacyjna</xsd:documentation> 

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

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

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation>Osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub  
użytkowaniu</xsd:documentation> 

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

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

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation>Inny podmiot władający nieruchomością</xsd:documentation> 

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

</xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 

</xsd:schema>
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