UCHWAŁA NR XIII/136/2015
RADY GMINY LUZINO
z dnia 14 grudnia 2015 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2015r. poz.1515), art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz.
1484) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst
jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z póź.zm.)1
Rada Gminy Luzino
uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowiący
Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Pierwszą deklarację, o której mowa w § 1 uchwały, właściciele nieruchomości składają w Urzędzie
Gminy Luzino w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszej uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
2. W przypadku zmiany danych, będących podstawą ustalenia wysokości opłaty, deklarację, o której mowa w §
1 uchwały, właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy Luzino, w terminie 14 dni od
dnia zaistnienia zmiany.
3. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć w Urzędzie Gminy Luzino deklarację, o której mowa w §
1 uchwały, w terminie 14 dni od dnia zamieszkania lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
§ 3. 1. Jako format elektroniczny deklaracji, o której mowa w § 1 uchwały, określa się format danych XML.
2. Układ informacji i powiązań między nimi, w formacie danych XML, określa Załącznik Nr 2 do niniejszej
uchwały.
3. Wypełnione formularze deklaracji wraz z innymi załącznikami mogą być przesyłane za pomocą
elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
4. Deklaracje przesyłane za pomocą elektronicznej Platofrmy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) są
opatrywane bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu, w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tekst jedn. Dz. U. z 2013
r. poz. 262, zm. Dz. U. z 2014 r. poz. 1662) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, w
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1114).
§ 4. Tracą moc uchwały:
1) Nr XXVII/315/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2013 r. poz. 1753),
2) Nr XXVIII/353/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr
XXVII/315/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2013 r. poz. 2708).
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Luzino.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty opublikowania w w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Luzino
Bartłomiej Formela

1] Dalsze

zm. Dz.U. z 2013r. poz.1593, z 2015r. poz.87, poz.122, poz.1688
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIII/136/2015
Rady Gminy Luzino
z dnia 14 grudnia 2015r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, WIELKIMI LITERAMI, CZARNYM LUB
NIEBIESKIM KOLOREM.

1.
Podstawa
prawna

2.
3.
4.

Składający

Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1399 ze zm.).
Uchwała nr ……. Rady Gminy Luzino z dnia ……….. r. w sprawie Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Luzino ze zmianami
Uchwała nr …….. Rady Gminy Luzino z dnia ……….. r. w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie
wysokości tej opłaty
Uchwała nr ………. Rady Gminy Luzino z dnia ………. r. w sprawie wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

Właściciel nieruchomości1 zamieszkałej2 na terenie gminy Luzino

DZIAŁ A – DANE OGÓLNE
A.1. NAZWA I ADRES SIEDZIBY ORGANU DO KTÓREGO NALEŻY ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ

Wójt Gminy Luzino, ul. Of. Stutthofu 11, 84-242 Luzino
A.2. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (proszę zaznaczyć odpowiedni kwadrat)
Zaznaczyć właściwy kwadrat:

 złożenie deklaracji (od dnia …………….) korekta deklaracji (data zaistnienia zmiany….…………)
A.3. OSOBA ZOBOWIĄZANA DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI (proszę zaznaczyć odpowiedni kwadrat)

 właściciel/ użytkownik wieczysty,
współwłaściciel/współużytkownik wieczysty (każdy indywidualnie)
 współwłaściciel/współużytkownik wieczysty posiadający pełnomocnictwo do reprezentacji wszystkich
właścicieli/współużytkowników lub większość udziału w nieruchomości3

 najemca
 Zarządca nieruchomości wspólnej
 Inny podmiot władający nieruchomością……………………………………………
A.4. DANE IDENTYFIKACYJNE WŁAŚCICIELA I WSPÓŁWŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
1.

Nazwisko i Imię /Nazwa podmiotu

Pesel/Regon

Miejscowość

Ulica

Kod pocztowy

Dane dodatkowe (nr telefonu, adres e-mail itp.)

2.

Nazwisko i Imię /Nazwa podmiotu

Nr domu

Pesel/Regon

Miejscowość

Ulica

Kod pocztowy

Dane dodatkowe (nr telefonu, adres e-mail itp.)

3.

Nazwisko i Imię /Nazwa podmiotu

Nr lokalu

Nr domu

Nr lokalu

Pesel/Regon

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Kod pocztowy

Dane dodatkowe (nr telefonu, adres e-mail itp.)

Nr lokalu

1
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A.5. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY (PODMIOTU) SKŁADAJĄCEJ (-EGO) DEKLARACJĘ
A.5.1. Nazwisko i Imię/Nazwa podmiotu oraz dane adresowe
(W przypadku gdy osobą/podmiotem składającą(cym) jest właściciel bądź współwłaściciel w rubryce A.5.1 należy wpisać
tylko nazwisko i imię).
Nazwisko i Imię/Nazwa podmiotu

Pesel/Regon

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Kod pocztowy

Dane dodatkowe (nr telefonu, adres e-mail itp.)

Nr lokalu

A.5.2. Osoby upoważnione do reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej
Nazwisko
i Imię
Nazwisko
i Imię
Sposób
reprezentacji

A.5.3. Adres do korespondencji – jeśli jest inny, niż adres podany w pkt A.5.1 (lub w pkt. 4)
Nazwisko i Imię /Nazwa podmiotu

Ulica

Miejscowość

Nr domu

Nr lokalu

Kod pocztowy

A.6. RODZAJ I ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
A.6.1. Nr ewidencyjny działki i adres nieruchomości (jeżeli nadano)
Nr działki

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

A.6.2. Rodzaj nieruchomości (proszę zaznaczyć odpowiedni kwadrat)





jednorodzinna (1-7 lokali)

wielorodzinna (8 i więcej lokali)

DZIAŁ B – SPOSÓB ZBIERANIA ODPADÓW
Oświadczam, że na terenie nieruchomości odpady będą zbierane w sposób
selektywny4:

 TAK

 NIE

DZIAŁ C – TABELE OPŁAT
ILOŚĆ MIESZKAŃCÓW
ZAMIESZKUJĄCYCH DANĄ
NIERUCHOMOŚĆ
(proszę podać faktyczną ilość osób zamieszkujących daną
nieruchomość)

2
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C.1. W PRZYPADKU ZAZNACZENIA „TAK” W DZIALE B
Liczba osób zamieszkujących
nieruchomość

Liczba osób w
danym przedziale

(proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)

b

a

od 1 do 3 osób
4-ta i każda kolejna
osoba

Stawka za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi

Opłata za poszczególne
przedziały
(należy pomnożyć kolumnę b i c)

c



d

zł
zł



RAZEM OPŁATA MIESIĘCZNA
(stanowi sumę wierszy z kolumny d)

C.1. W PRZYPADKU ZAZNACZENIA „NIE” W DZIALE B
Liczba osób zamieszkujących
nieruchomość

Liczba osób w
danym przedziale

(proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)

b

a

od 1 do 3 osób
4-ta i każda kolejna
osoba

Stawka za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi

Opłata za poszczególne
przedziały
(należy pomnożyć kolumnę b i c )

c



d

zł
zł



RAZEM OPŁATA MIESIĘCZNA
(stanowi sumę wierszy z kolumny d)

D. URZĄDZENIA DO GROMADZENIA ODPADÓW (należy zaznaczyć odpowiedni kwadrat)
D.1. ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE
(Odpady odbierane będą z nieruchomości z częstotliwością raz na dwa tygodnie.)
a) w zabudowie jednorodzinnej:
Wielkości pojemników
60l  ,
120l  ,
240l
stosowanych do gromadzenia
odpadów komunalnych
b) w zabudowie wielorodzinnej:
zmieszanych
4m3  ,
powyżej 4m3
(zakupionych przez właściciela
nieruchomości):

,

360l

,

1,1 m3

,

,

D.2. ODPADY SELEKTYWNE GROMADZONE BĘDĄ W NASTĘPUJĄCYCH URZĄDZENIACH:
(Odpady odbierane będą z nieruchomości z częstotliwością raz na miesiąc.)

 w workach przeznaczonych

 w pojemnikach przeznaczonych do segregacji,

do segregacji,
dostarczonych bezpłatnie
przez przedsiębiorstwo wywozowe

zakupionych przez
właściciela nieruchomości

3
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PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

…………………………………………………….
(miejscowość i data)

………………………………………….
(czytelny podpis)

ADNOTACJE URZĘDOWE
Data wpływu do organu

UWAGI

Podpis i pieczęć przyjmującego

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 (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r.,
poz. 11619 z późn. zm.).
2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć w Urzędzie Gminy w Luzinie deklarację o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania lub powstania na danej
nieruchomości odpadów komunalnych.
3. W przypadku zmiany danych, będących podstawą ustalenia wysokości opłaty, deklarację o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć w Urzędzie
Gminy w Luzinie, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.
4. W przypadku niezłożenia deklaracji w określonym terminie albo uzasadnionych wątpliwości co do danych
zawartych w deklaracji, Wójt Gminy Luzino określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie
odpadami, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających
na nieruchomości o podobnym charakterze.
5. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać należy co miesiąc do 15 dnia każdego miesiąca,
w którym powstał obowiązek ponoszenia opłaty (zgodnie z Uchwałą Nr ….. Rady Gminy Luzino z dnia …….)
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na
terenie gminy Luzino).
6. Niniejszą deklarację należy złożyć w Kancelarii Urzędu Gminy Luzino, ul. Of. Stutthofu 11, 84-242 Luzino,
przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na wskazany adres, bądź za pomocą elektronicznej Platformy
Usług Administracji Publicznej (ePUAP), po podpisaniu bezpiecznym podpisem elektronicznym,
weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym
ePUAP.

Objaśnienia:
1

Właściciel nieruchomości – należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz
jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty
władające nieruchomością. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono
odrębną własność lokali, obowiązki właścicieli nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością
wspólną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r.
Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany.
2 Miejsce zamieszkania osoby fizycznej – należy przez to rozumieć miejscowość, w której osoba ta przebywa
z zamiarem stałego pobytu, w myśl przepisów art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U.
z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.)
3
Do
deklaracji
należy
dołączyć
dokument
potwierdzający
pełnomocnictwo
od
pozostałych
współwłaścicieli/współużytkowników wieczystych lub oświadczenie o wysokości udziału. Pełnomocnictwo powinno być
udzielone na piśmie i złożone w oryginale lub w formie uwierzytelnionego odpisu wraz z uiszczoną opłatą skarbową
17,00 zł.
4 Selektywne gromadzenie odpadów - gromadzenie w oddzielnych pojemnikach lub workach poszczególnych
rodzajów odpadów, z podziałem:
1) papier, tektura i opakowania wielomateriałowe (kartoniki po mleku, sokach itp.) - kolor niebieski,
2) szkło – kolor zielony,
3) plastik (tworzywa sztuczne) i metale – kolor żółty,
4) odpady zielone – kolor brązowy.

4
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIII/136/2015
Rady Gminy Luzino
z dnia 14 grudnia 2015 r.

Układ informacji i powiązań między nimi
w deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formacie XML
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns="http://crd.madkom.pl/UGLuzino/smiec/"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified"
targetNamespace="http://crd.madkom.pl/UGLuzino/smiec/">
<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/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/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:element name="Dokument" type="DokumentTyp"/>
<xsd:complexType name="DokumentTyp">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp"/>

1
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<xsd:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp"/>
<xsd:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentuTyp"/>
<xsd:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="TrescDokumentuTyp">
<xsd:complexContent>
<xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp"><xsd:sequence><xsd:element
name="Wartosc" type="WartoscTyp_5657001730af6"
minOccurs="0"/></xsd:sequence></xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="WartoscTyp_5657001730af6"><xsd:sequence><xsd:element
type="PodstawaPrawnaTyp_5657002d9497b" name="PodstawaPrawna"
minOccurs="0"/><xsd:element type="SkladajacyTyp_565700921d418" name="Skladajacy"
minOccurs="0"/><xsd:element type="ObowiazekZlozeniaDeklaracjiTyp_56570942390bd"
name="ObowiazekZlozeniaDeklaracji" minOccurs="0"/><xsd:element
name="ZlozenieDeklaracjiData" type="ZlozenieDeklaracjiDataTyp_56570a134e800"
minOccurs="0"/><xsd:element name="KorektaDeklaracjiData"
type="KorektaDeklaracjiDataTyp_56570aa5e3834" minOccurs="0"/><xsd:element
type="OsobaZobowDoZlozDeklaracjiTyp_56570c09b5e6f" name="OsobaZobowDoZlozDeklaracji"
minOccurs="0"/><xsd:element type="InnyPodmiotWladajacyNieruchomosciaTyp_56570e0943a57"
name="InnyPodmiotWladajacyNieruchomoscia" minOccurs="0"/><xsd:element
type="CzyWspolwlascicieleTyp_5657165168aa6" name="CzyWspolwlasciciele"
minOccurs="0"/><xsd:element name="DaneWspolwlasciciela"
type="DaneWspolwlascicielaTyp_565827714ab49" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"><xsd:annotation><xsd:documentation/></xsd:annotation></xsd:element><
xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="DaneIdentyfikacyjneTyp_56584d4f543de"
minOccurs="0"/><xsd:element name="Reprezentowanie"
type="ReprezentowanieTyp_565858719cdc8" minOccurs="0"
maxOccurs="2"><xsd:annotation><xsd:documentation/></xsd:annotation></xsd:element><xsd:eleme
nt type="SposobReprezentacjiTyp_56585d91ae4b6" name="SposobReprezentacji"
minOccurs="0"/><xsd:element name="AdresKorespondencyjny"
type="AdresKorespondencyjnyTyp_56585e78c265a" minOccurs="0"/><xsd:element
name="AdresOdpadyKomunalne" type="AdresOdpadyKomunalneTyp_565c006a7ca92"
minOccurs="0"/><xsd:element type="RodzajNieruchomosciTyp_565c02af66cdf"
name="RodzajNieruchomosci" minOccurs="0"/><xsd:element
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type="ZbieranieSelektywneTyp_565c037fe58bc" name="ZbieranieSelektywne"
minOccurs="0"/><xsd:element type="IloscMieszkancowOgolemTyp_565c0a1fc393a"
name="IloscMieszkancowOgolem" minOccurs="0"/><xsd:element
name="OplatyZaOdpadySelektywne" type="OplatyZaOdpadySelektywneTyp_565c0d4524781"
minOccurs="0"/><xsd:element name="OplatyZaOdpadyZmieszane"
type="OplatyZaOdpadyZmieszaneTyp_565c0d556fe09" minOccurs="0"/><xsd:element
name="PojemnikiZabudowaJednorodzinna"
type="PojemnikiZabudowaJednorodzinnaTyp_565c26aa3d53e" minOccurs="0"/><xsd:element
name="PojemnikiZabudowaWielorodzinna"
type="PojemnikiZabudowaWielorodzinnaTyp_565c26be140af" minOccurs="0"/><xsd:element
name="OdpadySelektywnePojemniki" type="OdpadySelektywnePojemnikiTyp_565c2ed3e2c60"
minOccurs="0"/><xsd:element type="MiejscowoscDokumentuTyp_565c342f7b10f"
name="MiejscowoscDokumentu" minOccurs="0"/><xsd:element
type="OswiadczenieElektroniczneTyp_565c47b72b1d3" name="OswiadczenieElektroniczne"
minOccurs="0"/><xsd:element name="Zalaczniki" type="ZalacznikiTyp_565c4869df226"
minOccurs="0"/></xsd:sequence></xsd:complexType><xsd:simpleType
name="PodstawaPrawnaTyp_5657002d9497b"><xsd:restriction
base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType
name="SkladajacyTyp_565700921d418"><xsd:restriction
base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType
name="ObowiazekZlozeniaDeklaracjiTyp_56570942390bd"><xsd:restriction
base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:complexType
name="ZlozenieDeklaracjiDataTyp_56570a134e800"><xsd:sequence><xsd:element
type="ZlozenieDeklaracjiDataTyp_56570a4ed1193" name="ZlozenieDeklaracjiData"
minOccurs="0"/></xsd:sequence></xsd:complexType><xsd:simpleType
name="ZlozenieDeklaracjiDataTyp_56570a4ed1193"><xsd:restriction
base="xsd:date"/></xsd:simpleType><xsd:complexType
name="KorektaDeklaracjiDataTyp_56570aa5e3834"><xsd:sequence><xsd:element
type="KorektaDeklaracjiDataTyp_56570ad3ec366" name="KorektaDeklaracjiData"
minOccurs="0"/></xsd:sequence></xsd:complexType><xsd:simpleType
name="KorektaDeklaracjiDataTyp_56570ad3ec366"><xsd:restriction
base="xsd:date"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType
name="OsobaZobowDoZlozDeklaracjiTyp_56570c09b5e6f"><xsd:restriction
base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType
name="InnyPodmiotWladajacyNieruchomosciaTyp_56570e0943a57"><xsd:restriction
base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType
name="CzyWspolwlascicieleTyp_5657165168aa6"><xsd:restriction
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base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:complexType
name="DaneWspolwlascicielaTyp_565827714ab49"><xsd:sequence><xsd:element ref="oso:Osoba"
minOccurs="0"/><xsd:element ref="inst:Instytucja"
minOccurs="0"/></xsd:sequence></xsd:complexType><xsd:complexType
name="DaneIdentyfikacyjneTyp_56584d4f543de"><xsd:sequence><xsd:element ref="oso:Osoba"
minOccurs="0"/><xsd:element ref="inst:Instytucja"
minOccurs="0"/></xsd:sequence></xsd:complexType><xsd:complexType
name="ReprezentowanieTyp_565858719cdc8"><xsd:sequence><xsd:element
type="NazwiskoTyp_565859109a811" name="Nazwisko" minOccurs="0"/><xsd:element
type="ImieTyp_565859236a0d3" name="Imie"
minOccurs="0"/></xsd:sequence></xsd:complexType><xsd:simpleType
name="NazwiskoTyp_565859109a811"><xsd:restriction
base="oso:CzlonNazwiskaTyp"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType
name="ImieTyp_565859236a0d3"><xsd:restriction
base="oso:ImieTyp"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType
name="SposobReprezentacjiTyp_56585d91ae4b6"><xsd:restriction
base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:complexType
name="AdresKorespondencyjnyTyp_56585e78c265a"><xsd:sequence><xsd:element
ref="oso:Osoba" minOccurs="0"/><xsd:element ref="inst:Instytucja"
minOccurs="0"/></xsd:sequence></xsd:complexType><xsd:complexType
name="AdresOdpadyKomunalneTyp_565c006a7ca92"><xsd:sequence><xsd:element
type="NrDzialkiTyp_565c00832224e" name="NrDzialki" minOccurs="0"/><xsd:element
type="MiejscowoscTyp_565c0098b02f2" name="Miejscowosc" minOccurs="0"/><xsd:element
type="RodzajUlicyTyp_565c00e58bd63" name="RodzajUlicy" minOccurs="0"/><xsd:element
type="NazwaUlicyTyp_565c00fd7c681" name="NazwaUlicy" minOccurs="0"/><xsd:element
type="BudynekTyp_565c010fe9dc2" name="Budynek" minOccurs="0"/><xsd:element
type="LokalTyp_565c011dd8bfa" name="Lokal"
minOccurs="0"/></xsd:sequence></xsd:complexType><xsd:simpleType
name="NrDzialkiTyp_565c00832224e"><xsd:restriction
base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType
name="MiejscowoscTyp_565c0098b02f2"><xsd:restriction
base="adr:MiejscowoscTyp"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType
name="RodzajUlicyTyp_565c00e58bd63"><xsd:restriction
base="adr:rodzajUlicyTyp"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType
name="NazwaUlicyTyp_565c00fd7c681"><xsd:restriction
base="adr:NazwaUlicyTyp"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType
name="BudynekTyp_565c010fe9dc2"><xsd:restriction
4

Id: 9E3FA1FD-1C3E-4E77-AF01-F77E0C9B69F7. Podpisany

Strona 10

base="adr:BudynekTyp"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType
name="LokalTyp_565c011dd8bfa"><xsd:restriction
base="adr:LokalTyp"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType
name="RodzajNieruchomosciTyp_565c02af66cdf"><xsd:restriction
base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType
name="ZbieranieSelektywneTyp_565c037fe58bc"><xsd:restriction
base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType
name="IloscMieszkancowOgolemTyp_565c0a1fc393a"><xsd:restriction
base="xsd:decimal"/></xsd:simpleType><xsd:complexType
name="OplatyZaOdpadySelektywneTyp_565c0d4524781"><xsd:sequence><xsd:element
type="PrzedzialOsob1Typ_565c10b0e387b" name="PrzedzialOsob1" minOccurs="0"/><xsd:element
type="PrzedzialOsob2Typ_565c10c0eff2a" name="PrzedzialOsob2" minOccurs="0"/><xsd:element
type="LiczbaOsobWPrzedziale1Typ_565c114c49c1f" name="LiczbaOsobWPrzedziale1"
minOccurs="0"/><xsd:element type="LiczbaOsobWPrzedziale2Typ_565c1162d1196"
name="LiczbaOsobWPrzedziale2" minOccurs="0"/><xsd:element
type="StawkaPrzedzial1Typ_565c11f38d87f" name="StawkaPrzedzial1"
minOccurs="0"/><xsd:element type="StawkaPrzedzial2Typ_565c120168148"
name="StawkaPrzedzial2" minOccurs="0"/><xsd:element
type="OplataPrzedzial1Typ_565c121c59017" name="OplataPrzedzial1"
minOccurs="0"/><xsd:element type="OplataPrzedzial2Typ_565c124b8c0f3"
name="OplataPrzedzial2" minOccurs="0"/><xsd:element
type="SumaOplatSelektywneTyp_565c126372176" name="SumaOplatSelektywne"
minOccurs="0"/></xsd:sequence></xsd:complexType><xsd:complexType
name="OplatyZaOdpadyZmieszaneTyp_565c0d556fe09"><xsd:sequence><xsd:element
type="PrzedzialOsob1Typ_565c1b713ab81" name="PrzedzialOsob1" minOccurs="0"/><xsd:element
type="PrzedzialOsob2Typ_565c1b7b19737" name="PrzedzialOsob2" minOccurs="0"/><xsd:element
type="LiczbaOsobWPrzedziale1Typ_565c1bfed9eef" name="LiczbaOsobWPrzedziale1"
minOccurs="0"/><xsd:element type="LiczbaOsobWPrzedziale2Typ_565c1c1677294"
name="LiczbaOsobWPrzedziale2" minOccurs="0"/><xsd:element
type="StawkaPrzedzial1Typ_565c20708cc2e" name="StawkaPrzedzial1"
minOccurs="0"/><xsd:element type="StawkaPrzedzial2Typ_565c2080d8650"
name="StawkaPrzedzial2" minOccurs="0"/><xsd:element
type="OplataPrzedzial1Typ_565c20cfadeab" name="OplataPrzedzial1"
minOccurs="0"/><xsd:element type="OplataPrzedzial2Typ_565c2105ce316"
name="OplataPrzedzial2" minOccurs="0"/><xsd:element
type="SumaOplatNieselektywneTyp_565c213b90545" name="SumaOplatNieselektywne"
minOccurs="0"/></xsd:sequence></xsd:complexType><xsd:simpleType
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name="PrzedzialOsob1Typ_565c10b0e387b"><xsd:restriction
base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType
name="PrzedzialOsob2Typ_565c10c0eff2a"><xsd:restriction
base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType
name="LiczbaOsobWPrzedziale1Typ_565c114c49c1f"><xsd:restriction
base="xsd:decimal"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType
name="LiczbaOsobWPrzedziale2Typ_565c1162d1196"><xsd:restriction
base="xsd:decimal"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType
name="StawkaPrzedzial1Typ_565c11f38d87f"><xsd:restriction
base="xsd:decimal"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType
name="StawkaPrzedzial2Typ_565c120168148"><xsd:restriction
base="xsd:decimal"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType
name="OplataPrzedzial1Typ_565c121c59017"><xsd:restriction
base="xsd:decimal"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType
name="OplataPrzedzial2Typ_565c124b8c0f3"><xsd:restriction
base="xsd:decimal"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType
name="SumaOplatSelektywneTyp_565c126372176"><xsd:restriction
base="xsd:decimal"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType
name="PrzedzialOsob1Typ_565c1b713ab81"><xsd:restriction
base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType
name="PrzedzialOsob2Typ_565c1b7b19737"><xsd:restriction
base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType
name="LiczbaOsobWPrzedziale1Typ_565c1bfed9eef"><xsd:restriction
base="xsd:decimal"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType
name="LiczbaOsobWPrzedziale2Typ_565c1c1677294"><xsd:restriction
base="xsd:decimal"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType
name="StawkaPrzedzial1Typ_565c20708cc2e"><xsd:restriction
base="xsd:decimal"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType
name="StawkaPrzedzial2Typ_565c2080d8650"><xsd:restriction
base="xsd:decimal"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType
name="OplataPrzedzial1Typ_565c20cfadeab"><xsd:restriction
base="xsd:decimal"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType
name="OplataPrzedzial2Typ_565c2105ce316"><xsd:restriction
base="xsd:decimal"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType
name="SumaOplatNieselektywneTyp_565c213b90545"><xsd:restriction
base="xsd:decimal"/></xsd:simpleType><xsd:complexType
name="PojemnikiZabudowaJednorodzinnaTyp_565c26aa3d53e"><xsd:sequence><xsd:element
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type="TypPojemnikaTyp_565c26cd28797" name="TypPojemnika"
minOccurs="0"/></xsd:sequence></xsd:complexType><xsd:complexType
name="PojemnikiZabudowaWielorodzinnaTyp_565c26be140af"><xsd:sequence><xsd:element
type="TypPojemnikaTyp_565c26dd7fac3" name="TypPojemnika"
minOccurs="0"/></xsd:sequence></xsd:complexType><xsd:simpleType
name="TypPojemnikaTyp_565c26cd28797"><xsd:restriction
base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType
name="TypPojemnikaTyp_565c26dd7fac3"><xsd:restriction
base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:complexType
name="OdpadySelektywnePojemnikiTyp_565c2ed3e2c60"><xsd:sequence><xsd:element
type="PojemnikTyp1Typ_565c2ee86ccfd" name="PojemnikTyp1" minOccurs="0"/><xsd:element
type="PojemnikTyp2Typ_565c2ef22edf4" name="PojemnikTyp2"
minOccurs="0"/></xsd:sequence></xsd:complexType><xsd:simpleType
name="PojemnikTyp1Typ_565c2ee86ccfd"><xsd:restriction
base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType
name="PojemnikTyp2Typ_565c2ef22edf4"><xsd:restriction
base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType
name="MiejscowoscDokumentuTyp_565c342f7b10f"><xsd:restriction
base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType
name="OswiadczenieElektroniczneTyp_565c47b72b1d3"><xsd:restriction
base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:complexType
name="ZalacznikiTyp_565c4869df226"><xsd:sequence><xsd:element ref="str:Zalacznik"
minOccurs="0"/></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:schema>
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