
UCHWAŁA NR XIII/89/16
RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE

z dnia 22 lutego 2016 r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
terminu i miejsca jej składania przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Zaręby Kościelne

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 2015 r.,  poz. 1515 ) w związku z  art. 6 m ust 1a i 1b oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.) uchwala się,
co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych 
przez właścicieli nieruchomości w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

1) na których zamieszkują mieszkańcy;

2) na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku.

§ 2. 1. Deklaracja, o której mowa w § 1, właściciele nieruchomości są zobowiązani złożyć w Urzędzie Gminy 
Zaręby Kościelne, ul. Kowalska 14, 07-323 Zaręby Kościelne, w następujących terminach:

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

2) 14 dni od dnia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej 
nieruchomości.

2. Deklaracje, o których mowa w § 1, mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej
z zachowaniem następujących warunków i trybu:

1) format elektroniczny deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określony jest
w formie danych XML za pomocą plików:

a) xsd – ustalającego strukturę wzoru,

b) xsl – ustalającego sposób wizualizacji dokumentu XML.

2) układ informacji i powiązań między nimi w deklaracji, w formie danych XML określa załącznik Nr 2 do 
niniejszej uchwały,

3) deklaracje należy przesłać za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.

4) deklaracje winny być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym ( t.j. 
Dz. U. z 2013 r., poz. 262, z póź. zm. ) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu 
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. 
U.z 2014 r., poz. 1114 ).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XVIII/142/12 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 grudnia 2012 roku
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu
i miejsca jej składania przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Zaręby Kościelne.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływnie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady

Jan Grabowski
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Załącznik Nr 1  

do uchwały XIII/89/16 

Rady Gminy Zaręby Kościelne 

 z dnia 22.02. 2016 r. 

 

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, 

DUZYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI 

 
Podstawa prawna: 

 

 

Składający: 

 

 

 

 

 

Miejsce składania: 

 

 

Termin składania: 

  
Art. 6m ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.). 

 

Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy 

Zaręby Kościelne: 

1) na których zamieszkują mieszkańcy; 

2) na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych 

na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku. 

 

Urząd Gminy w Zarębach Kościelnych, ul. Kowalska 14,  

07-323 Zaręby Kościelne. 

 

14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca; 14 dni  

od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI. 
1. Nazwa i adres organu, do którego jest składana deklaracja. 

WÓJT GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE, UL. KOWALSKA 14,  

07-323 ZARĘBY KOŚCIELNE 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI. 
2. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

 PIERWSZA DEKLARACJA  ZMIANA DANYCH/KOREKTA ZA OKRES 

 

 

od dnia………………….….. do dnia….………………… 

 
 

C. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ. 
3. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

 WŁAŚCICIEL 

  

 WSPÓŁWŁAŚCICIEL 

  
 UŻYTKOWNIK 

  
 NAJEMCA, DZIERŻAWCA 

  
 WŁADAJĄCY, SPADKOBIERCA 

 

4. Imię i nazwisko składającego deklarację 

 

 

 

 

5. Numer PESEL:  
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D. ADRES SIEDZIBY/ADRES ZAMIESZKANIA. 
6. Kraj 

 

 …………………………………….. 

7. Województwo 

 

…………………………………… 

8. Powiat 

 

……………………………………… 

9. Gmina 

 

……………………………

. 

10. Ulica 

 

………………………… 

11. Nr domu 

 

…………………………. 

12. Nr lokalu 

 

……………………………. 

13. Miejscowość 

 

…………………………………….. 

14. Kod pocztowy 

 

…………………………………….. 

15. Poczta 

 

………………………………………. 

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE. 

                                                   zaznaczyć kwadrat, jeżeli adres jest taki sam jak w pkt. D 
16. Gmina 

 

…………………………… 

17. Ulica 

 

………………………….. 

18. Nr domu 

 

………………………….. 

19. Nr lokalu 

 

…………………………… 

20. Miejscowość 

 

…………………………………….. 

21. Kod pocztowy 

 

…………………………………….. 

22. Poczta 

 

……………………………………….. 

23. Numer ewidencyjny nieruchomości z rejestru gruntów i budynków 

 

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

F. INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI OPISANEJ W CZĘŚĆI E. 
24. Rodzaj nieruchomości. 

 

 na której zamieszkują mieszkańcy NALEŻY WYPEŁNIĆ PUNKT H DEKLARACJI 

   

   

 na której znajdują się domki letniskowe lub NALEŻY WYPEŁNIĆ PUNKT I DEKLARACJI 

 innych  nieruchomości wykorzystywanych na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część 

roku 

 

 

G. OŚWIADCZENIE SKŁADAJACEGO DEKLARACJĘ. 
25. Oświadczenie o sposobie gromadzeniu odpadów na terenie nieruchomości. 

               

             Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E deklaracji odpady komunalne 

będą gromadzone w sposób selektywny 

  

 TAK  NIE 

    
 

H. OBLICZANIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 

ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH 

ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY. 

 

 

26.  

Liczba osób zamieszkałych 

 

27. 

Stawka opłaty 

miesięcznej 

28.  

WYSOKOŚĆ OPŁATY MIESIĘCZNEJ 

( iloczyn wartości z pól 26 i 27 )  

 

 

 
   

I. OBLICZANIE RYCZAŁTOWEJ  OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADMI 

KOMUNALNYMI ZA ROK DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH 

ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB INNYCH NIERUCHOMOŚCI 

WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE JEDYNIE 

PRZEZ CZĘŚĆ ROKU 
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29.  

 Ryczałtowa stawka opłaty gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 

 

30. 

  

  

31. 

Liczba domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na 

cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku 

 

32. 

 

 

 

33. 

WYSOKOŚĆ RYCZAŁTOWEJ OPŁATY ZA ROK 

( iloczyn wartości z pól 31 i 33 ) 

 

34. 

 

 

 

J. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ. 

               

             

 

 

…………………………                                     ………………..………………………………….. 
(miejscowość), data)                                                                    (czytelny podpis składającego deklarację) 

 

K. ADNOTACJE ORGANU. 
32. Uwagi organu przyjmującego deklarację. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. Data i podpis przyjmującego deklarację. 

 

 

 

 

 

 

 
Pouczenie: 

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

czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2012 roku, poz. 1015).  

 

Objaśnienia: 

1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyliczoną na podstawie niniejszej deklaracji, należy wpłacać bez 

wezwania na rachunek Urzędu Gminy w BS Ostrów Mazowiecka /o Zaręby Kościelne na nr rachunków,  które 

każdy otrzymał.  

2.  Wysokość stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminy, częstotliwość i tryb ich uiszczania 

są określone w uchwałach Rady Gminy Zaręby Kościelne, które są dostępne w siedzibie Urzędu Gminy Zaręby 

Kościelne oraz na stronie BIP gminy Zaręby Kościelne. 

3.  W przypadku uchwalenia przez Radę  Gminy Zaręby Kościelne nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, właściciel nieruchomości jest zobowiązany uiścić opłatę w wysokości podanej w zawiadomieniu Wójta 

Gminy Zaręby Kościelne. 

4.  Opis selektywnego zbierania odpadów komunalnych znajduje się w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Zaręby Kościelne, dostępnym w siedzibie Urzędu Gminy Zaręby Kościelne oraz na stronie BIP gminy 

Zaręby Kościelne. 
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Zał ącznik Nr 2 
do uchwały XIII/89/16
Rady Gminy Zar ęby Ko ścielne
z dnia 22.02. 2016 r.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<xs:schema attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified"
targetNamespace="http://crd.gov.pl/wzor/2014/08/21/1744/ "
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/ "
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig# "
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/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:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/1 6/ "
xmlns:wnio="http://crd.gov.pl/wzor/2014/08/21/1744/ "
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema " xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema " >

<xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig# "
schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-sch ema.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/ad res.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/os oba.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/met a.xsd " />
<xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/1 6/ "
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/1 6/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/typ y.xsd " />
<xsd:annotation>

<xsd:documentation>DEKLARACJA O WYSOKOSCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI</xsd:documentation>

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

<xsd:sequence>
<xsd:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp" />
<xsd:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp" />
<xsd:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentuTyp" />
<xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="ds:Signature" />

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

<xsd:complexContent mixed="false" >
<xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp" >

<xsd:sequence>
<xsd:element name="InformacjeOgolne" >

<xsd:annotation>
<xsd:documentation/>

</xsd:annotation>
<xsd:complexType>

<xsd:annotation>
<xsd:documentation/>

</xsd:annotation>
<xsd:sequence>

<xsd:element fixed="Art. 6m ustawa z dnia 13 wrze śnia 1996 
r. o utrzymaniu czysto ści i porz ądku w gminach (t.j. Dz. U. 
z 2013 r., poz. 1399 z pó źn. zm.)." name="PodstawaPrawna"
type="xsd:string" >

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

</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element fixed="Formularz przeznaczony dla wła ścicieli 
nieruchomo ści poło Ŝonych na terenie Gminy Zar ęby Ko ścielne:
1) na których zamieszkuj ą mieszka ńcy;
2) na których znajduj ą si ę domki letniskowe lub innych 
nieruchomo ści wykorzystywanych na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie pr zez cz ęść 
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roku.
" name="Skladajacy" type="xsd:string" >

<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Składaj ący: </xsd:documentation>

</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element fixed="Urz ąd Gminy w Zar ębach Ko ścielnych, ul. 
Kowalska 14, 07-323 Zar ęby Ko ścielne."
name="MiejsceSkladania" type="xsd:string" >

<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Miejsce 
składania: </xsd:documentation>

</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element fixed="14 dni od dnia zamieszkania na danej 
nieruchomo ści pierwszego mieszka ńca; 14 dni od dnia 
nast ąpienia zmiany danych b ędących podstaw ą ustalenia 
wysoko ści nale Ŝnej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi" name="TerminSkladania" type="xsd:string" >

<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Termin 
składania: </xsd:documentation>

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

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

</xsd:element>
<xsd:element name="Organ" >

<xsd:annotation>
<xsd:documentation/>

</xsd:annotation>
<xsd:complexType>

<xsd:annotation>
<xsd:documentation/>

</xsd:annotation>
<xsd:sequence>

<xsd:element fixed="WÓJT GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE, UL. 
KOWALSKA 14, 07-323 ZAR ĘBY KOŚCIELNE"
name="OrganWlasciwyDoZlozeniaDeklaracji" type="xsd:string" >

<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Nazwa i adres organu, do którego 
jest składana deklaracja </xsd:documentation>

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

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

</xsd:element>
<xsd:element name="ObowiazekZlozeniaDeklaracji" >

<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Okoliczno ści powoduj ące obowi ązek zło Ŝenia 
deklaracji </xsd:documentation>

</xsd:annotation>
<xsd:complexType>

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

<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Pierwsza 
deklaracaja </xsd:documentation>

</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="ZmianaDanychKorektaZaOkres" >

<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Zmiana danych / Korekta za 
okres </xsd:documentation>

</xsd:annotation>
<xsd:complexType>

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

<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Zmiana danych / 
Korekta za okres </xsd:documentation>
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</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="OdDnia" type="xsd:date" >

<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Od 
dnia </xsd:documentation>

</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="DoDnia" type="xsd:date" >

<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Do 
dnia </xsd:documentation>

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

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

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

</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="DaneIdentyfikacyjneSkladajacegoDeklaracje" >

<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Rodzaj własno ści, posiadania (zaznaczy ć 
wła ściwy kwadrat) </xsd:documentation>

</xsd:annotation>
<xsd:complexType>

<xsd:sequence>
<xsd:choice>

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

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

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

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Wspolwlasciciel </xsd:documentat
ion>

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

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

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

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>NajemcaDzierzawca </xsd:document
ation>

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

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>WladajacySpadkobierca </xsd:docu
mentation>

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

</xsd:choice>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>

<xsd:element name="ImieNazwisko" type="xsd:string" >
<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Imi ę i Nazwisko </xsd:documentation>
</xsd:annotation>

</xsd:element>
<xsd:element name="Pesel" type="os:PESELTyp" >
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<xsd:annotation>
<xsd:documentation>PESEL</xsd:documentation>

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

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:sequence>

</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="AdresSiedziby/AdresZamieszkania" >

<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Adres siedziby/Adres 
zamieszkania </xsd:documentation>

</xsd:annotation>
<xsd:complexType>

<xsd:sequence>
<xsd:element name="Kraj" type="adr:KrajTyp" >

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

</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Wojewodztwo" type="adr:WojewodztwoTyp" >

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

</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Powiat" type="adr:PowiatTyp" >

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

</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Gmina" type="adr:GminaTyp" >

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

</xsd:annotation>
</xsd:element>
<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="NrLok" type="adr:LokalTyp" >

<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Nr lokalu </xsd:documentation>

</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Miejscowosc" type="adr:MiejscowoscTyp" >

<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Miejscowo ść</xsd:documentation>

</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KodPocztowy" type="adr:KodPocztowyTyp" >

<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Kod pocztowy </xsd:documentation>

</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Poczta" type="str:Tekst200Typ" >

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

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

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

</xsd:element>
<xsd:element name="AdresNieruchmosciNaKtorejPowstajaOdpadyKomunalne" >

<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Adres nieruchomo ści na kóterej powstaj ą 
odpady komunalne </xsd:documentation>
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</xsd:annotation>
<xsd:complexType>

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

<xsd:annotation>
<xsd:documentation>zaznaczy ć kwadrat, je Ŝeli adres 
jest taki sam jak w pkt D </xsd:documentation>

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

</xsd:sequence>
<xsd:sequence>

<xsd:element name="Gmina" type="adr:GminaTyp" >
<xsd:annotation>

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

</xsd:element>
<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="NrLok" type="adr:LokalTyp" >

<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Nr lokalu </xsd:documentation>

</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Miejscowosc" type="adr:MiejscowoscTyp" >

<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Miejscowo ść</xsd:documentation>

</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KodPocztowy" type="adr:KodPocztowyTyp" >

<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Kod pocztowy </xsd:documentation>

</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Poczta" type="str:Tekst200Typ" >

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

</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="NumerEwidencjnyNieruchomosci"
type="xsd:string" >

<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Numer ewidencyjny nieruchomo ści z 
rejestru gruntów i budynków </xsd:documentation>

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

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

</xsd:element>
<xsd:element name="InformacjeONieruchomosci" >

<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Rodzaj nieruchomo ści </xsd:documentation>

</xsd:annotation>
<xsd:complexType>

<xsd:sequence>
<xsd:choice>

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

<xsd:annotation>
<xsd:documentation>na której zamieszkuj ą 
mieszka ńcy </xsd:documentation>

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

<xsd:annotation>
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<xsd:documentation>na której znajduj ą si ę domki 
letniskowe lub innych nieruchomo ści 
wykorzystywanych na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez cz ęść 
roku </xsd:documentation>

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

</xsd:choice>
</xsd:sequence>

</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="OswiadczenieSkladajacegoDeklaracje" >

<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Oświadczenie o sposobie gromadzeniu odpadów 
na terenie nieruchomo ści. </xsd:documentation>

</xsd:annotation>
<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Oświadczam, Ŝe na terenie nieruchomo ści 
wskazanej w cz ęści E deklaracji odpady komunalne b ędą zbierane i 
odbierane w sposób selektywny </xsd:documentation>

</xsd:annotation>
<xsd:complexType>

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

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

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

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

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

</xsd:choice>
</xsd:complexType>

</xsd:element>
<xsd:element name="ObliczenieWysokosciOplaty" >

<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Obliczenie wysoko ści miesi ęcznej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi dla wła ścicieli 
nieruchomo ści, na któych zamieszkuj ą 
mieszka ńcy. </xsd:documentation>

</xsd:annotation>
<xsd:complexType>

<xsd:sequence>
<xsd:element name="LiczbaOsob" type="xsd:float" >

<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Liczba osób 
zamieszkałych </xsd:documentation>
</xsd:annotation>

</xsd:element>
<xsd:element name="StawkaOplaty" type="xsd:float" >

<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Stawka Opłaty 
Miesi ęcznej </xsd:documentation>
</xsd:annotation>

</xsd:element>
<xsd:element name="WysokoscOplaty" type="KwotaPLN" >

<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Wysokość Opłaty 
Miesi ęcznej </xsd:documentation>
</xsd:annotation>

</xsd:element>
<xsd:element name="Razem" type="KwotaPLN" >

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

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

</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="WyliczenieOplatyZaGospodarowanieOdpadamiKomunalymi Domki" >
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<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Obliczenie ryczałtowej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok dla wła ścicieli 
niruchomo ści, na których znajduj ą si ę domki letniskowe lub 
innych nieruchomo ści wykorzystywanych na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez cz ęść 
roku. </xsd:documentation>

</xsd:annotation>
<xsd:complexType>

<xsd:sequence>
<xsd:element name="StawkaRyczaltowa" type="zsd:float" >

<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Ryczałtowa stawka opłaty 
gospodarowanie odpadami komunalnymi za 
rok </xsd:documentation>

</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="LiczbaDomkow" type="xsd:float" >

<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Liczba domków letniskowych lub 
innych nieruchomo ści wykorzystywanych na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe jednie przez cz ęść 
roku </xsd:documentation>

</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="WysokoscOplatyRyczaltowej" type="KwotaPLN" >

<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Wysokość ryczałtowej opłaty za 
rok </xsd:documentation>

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

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

</xsd:element>
<xsd:element name="PodpisSkladajacegoDeklaracje" >

<xsd:annotation>
<xsd:documentation/>

</xsd:annotation>
<xsd:complexType>

<xsd:sequence>
<xsd:element name="Miejscowosc" type="adr:MiejscowoscTyp" >

<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Miejscowo ść</xsd:documentation>

</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Data" type="xsd:date" >

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

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

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

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

</xsd:extension>
</xsd:complexContent>

</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="emptydate" >

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

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

</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="KwotaPLN" >

<xsd:restriction base="xsd:string" >
<xsd:pattern value="\d+\,\d\d" />

</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

</xs:schema>
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