
UCHWAŁA NR XXIV/487/2021 
RADY MIASTA GLIWICE 

z dnia 25 marca 2021 r. 

w sprawie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wzoru deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej 

Na podstawie art. 16 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 
i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 1461) 

Rada Miasta Gliwice 
uchwala, co następuje : 

§ 1. Ogłosić tekst jednolity uchwały nr XXI/521/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 17 listopada 2016 r. 
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej. 

§ 2. 1. Ogłoszenie tekstu jednolitego nastąpi w formie obwieszczenia Rady Miasta Gliwice, które stanowi 
załącznik do niniejszej uchwały. 

2. Obwieszczenie (załącznik do niniejszej uchwały) podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Sląskiego. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Miasta 
Gliwice 

Marek Pszonak 
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OBWIESZCZENIE 
RADY MIASTA GLIWICE 

z dnia 25 marca 2021 r. 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz 

określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), ogłasza się w załączniku do niniejszego 
obwieszczenia jednolity tekst uchwały nr XXI/521/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 17 listopada 2016 r. 
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. 
Woj. Śląskiego z 2016 r. poz. 6004) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 

1) uchwałą nr X/178/2019 Rady Miasta Gliwice z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały 
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. 
Urz. Woj. Śląskiego z 2019 r. poz. 8462), 

2) uchwałą nr XVII/338/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały 
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. 
Urz. Woj. Śląskiego z 2020 r. poz. 5965). 

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje: 

1) § 5 uchwały nr X/178/2019 Rady Miasta Gliwice z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały 
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. 
Urz. Woj. Śląskiego z 2019 r. poz. 8462), który stanowi: 

„§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.”; 

2) § 6 uchwały nr X/178/2019 Rady Miasta Gliwice z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały 
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. 
Urz. Woj. Śląskiego z 2019 r. poz. 8462), który stanowi: 

„§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 2020 r.”; 
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Rady Miasta Gliwice

z dnia 25 marca 2021 r.
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3) § 3 uchwały nr XVII/338/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały 
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. 
Urz. Woj. Śląskiego z 2020 r. poz. 5965), który stanowi: 

„§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.”; 

4) § 4 uchwały nr XVII/338/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały 
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. 
Urz. Woj. Śląskiego z 2020 r. poz. 5965), który stanowi: 

„§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 października 2020 r.”. 

3. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Przewodniczący Rady Miasta 
Gliwice 

Marek Pszonak 
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Załącznik do Obwieszczenia 

Rady Miasta Gliwice 

z dnia 25 marca 2021 r. 

UCHWAŁA NR XXI/521/2016 
RADY MIASTA GLIWICE 
z dnia 17 listopada 2016 r. 

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej 

(tekst jednolity) 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446)1) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czytości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz 250 ze zm.)2) na wniosek Prezydenta Miasta 

Rada Miasta Gliwice 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zwanej 
dalej deklaracją, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze miasta 
Gliwice, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Integralną częścią wzoru deklaracji są: 

1) załącznik nr 2 – „Dane o nieruchomościach zamieszkałych”, 

2) załącznik nr 3 – „Dane o podmiotach zobowiązanych do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi”, 

3) załącznik nr 4 – „ Dane dotyczące odpadów komunalnych i zbiorników bezodpływowych”. 

§ 2. 1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć deklarację Prezydentowi Miasta Gliwice 
w następujących terminach: 

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

2) do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą 
ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.3) 

2. Przez właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz 
jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, 
a także inne podmioty władające nieruchomością. 

§ 3. Wprowadza się możliwość składania deklaracji wraz z załącznikami określonymi w § 1 za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej. 

1) Istnieją późniejsze wersje tekstu: ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) 
2) Istnieją późniejsze wersje tekstu: ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2020 r. 

poz. 1439 ze zm.) 
3) w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1) uchwały nr X/178/2019 Rady Miasta Gliwice z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany 

uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2019 r. poz. 8462), która weszła 
w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 5CB70F2A-54AC-4199-86D2-A4AEF73556F1. Podpisany Strona 1
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: B66022A4-A500-43A4-B88F-A7208F4B25D2. Podpisany

   

   

      

   
   

      
            

           
           

 

  

                        
                        

                     

   
   

               
           

        

      

         

                
   

             

            
   

           

               
          

           
          

      

                
   

 
                        
                         

    
                         

               
              

                   
        

Strona 3



§ 4. 1. Określa się format elektroniczny formularzy wskazanych w niniejszej uchwale 
w formacie XML, który jest zgodny z zakresem danych zawartych w załącznikach. 

2. Układ informacji i powiązań między danymi w formularzach: „Deklaracja, Dane o nieruchomościach 
zamieszkałych, Dane o podmiotach zobowiązanych do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz Dane dotyczące odpadów komunalnych” określa załącznik nr 
5 do niniejszej uchwały. 

§ 5. Deklaracja wraz z załącznikami określonymi w § 1 może być przesłana przez właścicieli nieruchomości 
w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej 
SEKAP (www.sekap.pl) oraz Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP 
(www.epuap.gov.pl). 

§ 6. Deklaracja i załączniki określone w § 1 niniejszej uchwały - przesyłane w formie elektronicznej - muszą 
być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. 
o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej lub podpisem potwierdzonym proflem zaufanym ePUAP. 
4) 

§ 7. Deklaracja i załączniki przesłane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej nie muszą być 
znakowane czasem przez wysyłającego. Fakt otrzymania przez serwer Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
deklaracji i załączników przesłanych w formie elektronicznej, zostanie potwierdzony przez wygenerowane 
w sposób automatyczny urzędowe poświadczenie odbioru, które zostanie przekazane do nadawcy drogą 
elektroniczną. 

§ 8. Przekazywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej deklaracji i załączników musi 
odbywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych w nich 
zawartych oraz w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice. 

§ 10. Traci moc uchwała nr XXXIII/617/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 4 kwietnia 
2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz określenia warunków i trybu składania 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej, dla której został ogłoszony tekst jednolity uchwałą nr VII/130/2015 z dnia 18 czerwca 2015 r. 
w sprawie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXXIII/617/2013 Rady 
Miejskiej w Gliwicach z dnia 4 kwietnia 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz 
określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 2017 r. 

4) w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2) uchwały nr X/178/2019 Rady Miasta Gliwice z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2019 r. poz. 8462), która weszła 
w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. 
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inny podmiot władający nieruchomością 

DO-1 

4. Imię i Nazwisko* / Pełna nazwa podmiotu ** 

11. Klasa PKD** (pole nieobowiązkowe) 

6. Data urodzenia***

                     dzień-   miesiąc-  rok 

8. Imię matki*** 

1/4

       ** wypełniają osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej 

5) 
w brzmieniu ustalonym przez § 1uchwały nr XVII/338/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2020 r. poz. 5965), która weszła w życie z dniem 1 października 2020 r. 

nowa deklaracja             (obowiązuje od    _____)

                                                           miesiąc  rok    

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

współwłaściciel 

składana w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia 
wysokości należnej opłaty (np. zmiana powierzchni lokalu 

mieszkalnego, zbycie nieruchomości) 

3. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

□ 

□ 

□ 

składana w przypadku, gdy dane ujęte w deklaracji od początku jej 
obowiązywania były niezgodne ze stanem faktycznym (np. błędnie 

zadeklarowana powierzchnia lokalu mieszkalnego) 

5. Numer PESEL* 

□ właściciel 

9. Identyfikator NIP** 

7. Imię ojca*** 

korekta deklaracji          (obowiązuje od    _____)

                                                           miesiąc  rok    

D. DANE IDENTYFIKACYJNE 

□ □ jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca 
nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu

       ***wypełniają osoby fizyczne, którym nie został nadany nr PESEL

       * wypełniają osoby fizyczne 

10. Identyfikator REGON** 

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI. NALEŻY WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB 
NIEBIESKIM KOLOREM 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 
ODPADAMI KOMUNALNYMI 

DO-1 

1. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego 

PREZYDENT MIASTA GLIWICE 44-100 GLIWICE, UL. ZWYCIĘSTWA 21 

Składający: 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010) 

14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca 
do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych zawartych w deklaracji 

Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie miasta Gliwice. 

Przez właściciela nieruchomości rozumie się również współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i 

osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Jeżeli 
nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela 
nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową. 

5)
Załącznik nr 1 

do uchwały Nr XXI/521/2016 
Rady Miasta Gliwice 

z dnia 17 listopada 2016 r. 

□ składana w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej 
nieruchomości pierwszego mieszkańca 

pierwsza deklaracja         (obowiązuje od    _____)

                                                            miesiąc  rok                                                           

2. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 

Termin składania: 
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23. Województwo 

25. Gmina 

29. Miejscowość 

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI. NALEŻY WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB 
NIEBIESKIM KOLOREM 

43.

       powyżej 60 m
2
 do

       90 m
2
 włącznie 

GLIWICE 

DO-1 

34. Nr lokalu 33. Nr domu 31. Gmina 

Przyjęte przedziały 
powierzchni lokalu 

mieszkalnego 

Powierzchnia lokalu 

mieszkalnego/lokali 

mieszkalnych w m
2

 Wysokość stawki opłaty za 

1m
2
 przy selektywnym 

zbieraniu odpadów 

41. 42.

                      _________zł  gr 

E.2. INFORMACJA WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM 

JEDNORODZINNYM 

24. Powiat 22. Kraj 

21. Numer telefonu kontaktowego 

(pole nieobowiązkowe) 
20. Kod pocztowy 

16. Ulica 

50.

                      _________zł  gr 

51. 

powyżej 120 m
2 

48. 

44. 

38. Suma metrów kwadratowych powierzchni lokalu mieszkalnego/lokali 

mieszkalnych
3 

D.1. ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBY 

35. Obręb 

55. Kwota opłaty (należy zsumować kwoty z pozycji 42, 46, 50, 54)

 _________zł  gr 

27. Nr domu 

D.2. ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnić, jeżeli jest inny niż adres podany w części D.1.) 

19. Miejscowość 

14. Powiat 

15. Gmina 

13. Województwo 12. Kraj 

46.

                      _________zł  gr 

36. Nr geodezyjny działki 

32. Ulica 

28. Nr lokalu 

45. 

39.

       do 60 m
2 

40. 

E.3. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ZBIERANYMI I 

ODBIERANYMI W SPOSÓB SELEKTYWNY
2 

30. Kod pocztowy 

17. Nr domu 18. Nr lokalu 

26. Ulica 

52. 53. 54.

                      _________zł  gr 

E. DANE O NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY 

KOMUNALNE
1 

E.1. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

Wysokość opłaty (należy pomnożyć odpowiednio 
wartości z pól 39 i 40, 43 i 44, 47 i 48, 51 i 52) 

47. 

powyżej 90 m
2 

do 120 m
2
 włącznie 

49. 

□ TAK □ NIE 

37. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E.1 kompostuję bioodpady stanowiące odpady 
komunalne w przydomowym kompostowniku 

56. Kwota przysługującego zwolnienia w związku z kompostowaniem bioodpadów 

stanowiących odpady komunalne
4 

(wypełnić tylko w przypadku zaznaczenia TAK w części E.2)

          ___________ m 
2 

_______zł _______ gr  

2/4 
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68. Podpis i pieczęć pracownika organu podatkowego 

G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 
SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
Osobą reprezentującą składającego deklarację może być jedynie osoba uprawniona do reprezentowania na 

podstawie ważnego pełnomocnictwa 

DO-1 3/4 

formularz DON-1 DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ZAMIESZKAŁYCH (liczba:___) 

INNE (obok wpisać jakie) 

64. Nadany kod podatnika 

□ 

□ 
formularz DW-1 DANE O PODMIOTACH ZOBOWIĄZANYCH DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA 

GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
5 

(liczba:___) 

W przypadku niewpłacenia w ustalonych w drodze uchwały Rady Miasta Gliwice terminach kwoty opłaty z poz. 55 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, 

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 2019 r., poz. 1438 ze zm.). 

I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 

□ formularz DOO-1 DANE DOTYCZĄCE ODPADÓW KOMUNALNYCH I ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH
6 

□ 

61. Podpis właściciela lub osoby reprezentującej 
właściciela 

59. Imię 

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI. NALEŻY WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB 
NIEBIESKIM KOLOREM 

62. Imię i nazwisko oraz telefon osoby wskazanej do 

kontaktu w sprawie deklaracji 

66. Uwagi organu podatkowego 

POUCZENIE 

67. Data (dzień miesiąc rok) 

65. Nadany numer obiektu/numer

       deklaracji 

63. Nazwa załącznika (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

H. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH 

F. UWAGI PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (pole nieobowiązkowe) 

57. Miesięczna kwota opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

      (należy wpisać kwotę z pozycji 55 lub różnicę pomiędzy kwotą z pozycji 55 i 56) ________zł gr  

E.4. MIESIĘCZNA WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

58. 

60. Nazwisko 
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DO-1 4/4 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Gliwice z siedzibą przy ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice. 

2. W sprawach ochrony swoich danych można się kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pisemnie (na adres siedziby Administratora wskazany 
powyżej) lub korespondencją e-mail na adres: iod@um.gliwice.pl. Osoby niekorzystające z poczty elektronicznej mogą złożyć zapytanie pisemnie, telefonicznie 

lub osobiście do protokołu w Informacji Głównej w holu Urzędu od strony ul. Zwycięstwa 21 (tel. 239-11-65 lub 239-12-54). 

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO, w związku z zakresem zadań związanych z realizacją opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, nałożonych ustawą: 

W przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika do deklaracji należy dołączyć pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia należnej 
opłaty skarbowej. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, str. 1, z późn. zm.) dalej "RODO", informuję, że: 

7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu). 

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub prawo 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu 
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz firmy świadczące 

obsługę informatyczną na podstawie odrębnych umów. 

z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz innnych ustaw, przepisów wykonawczych. 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

4) dla lokalu mieszkalnego o powierzchni większej niż  120 m² należy zastosować odpowiednio stawkę opłaty z pozycji 40 dla pierwszych 60 
m²,  stawkę opłaty z pozycji 44 dla kolejnych 30-stu metrów kwadratowych z przedziału powyżej 60 m2 do 90 m² włącznie, stawkę opłaty 
z pozycji 48 dla kolejnych 30-stu metrów kwadratowych z przedziału powyżej 90 m2 do 120 m2 włącznie oraz stawkę opłaty z pozycji 52 dla 
każdego kolejnego metra kwadratowego powyżej 120 m². 

3 
Przez powierzchnię lokalu mieszkalnego należy rozumieć powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu. Powierzchnię mierzy się po 

wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych, przy czym powierzchnię 

pomieszczeń lub ich części oraz części kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni lokalu w 50 %, a jeżeli wysokość 

jest mniejsza niż 1,40m, powierzchnię tę pomija się. Jako lokal mieszkalny należy rozumieć wydzieloną trwałymi ścianami w obrębie budynku izbę lub zespół 

bezpośrednio przylegających do siebie izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, służących zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych, które stanowią odrębny 

przedmiot: własności, najmu lub innego prawa uprawniającego do używania lokalu, posiadania bez tytułu prawnego, spółdzielczego lokatorskiego prawa do 

lokalu mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, z wyłączeniem garaży, piwnic. Lokalem mieszkalnym jest również budynek 

mieszkalny jednorodzinny, niezależnie od sposobu zabudowy. 

5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. 

z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

- z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa, 

z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, 

6 
Właściciele nieruchomości jednorodzinnych wraz z deklaracją zobowiązani są złożyć załącznik DOO-1 DANE DOTYCZĄCE ODPADÓW KOMUNALNYCH 

I ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH, który przekazywany jest Wydziałowi Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
w celu tworzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych. 

4 
Kwotę zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym określa Uchwała Rady Miasta Gliwice 

5 
W przypadku złożenia jednej deklaracji łącznie przez wszystkich współwłaścicieli, wraz z deklaracją należy złożyć załącznik DW-1 DANE O PODMIOTACH 

ZOBOWIĄZANYCH DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI. 

2 
Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oblicza się w następujący sposób: 

1) dla lokalu mieszkalnego o powierzchni do 60 m
2 

należy zastosować stawkę opłaty z pozycji 40 , 

2) dla lokalu mieszkalnego o powierzchni większej niż  60 m
2
 i mniejszej lub równej 90 m

2 
należy zastosować stawkę opłaty 

z pozycji 40 dla pierwszych 60 m
2
 oraz stawkę opłaty z pozycji 44 dla każdego kolejnego metra kwadratowego 

z przedziału powyżej 60 m
2
 do 90 m

2
 włącznie, 

3) dla lokalu mieszkalnego o powierzchni większej niż  90 m² i mniejszej lub równej 120 m
2 

należy zastosować stawkę opłaty z pozycji 40 dla 

pierwszych 60 m²,  stawkę opłaty z pozycji 44 dla kolejnych 30-stu metrów kwadratowych z przedziału powyżej 60 m
2
 do 90 m² włącznie oraz 

stawkę opłaty z pozycji 48 dla każdego kolejnego metra kwadratowego z przedziału powyżej 90 m
2
 do 120 m

2
 włącznie, 

1 
W przypadku deklarowania przez podmioty posiadające więcej niż jedną nieruchomość zamieszkałą oraz w przypadku nieruchomości wielolokalowych wraz 

z deklaracją należy złożyć załącznik DON-1 DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ZAMIESZKAŁYCH zawierający wykaz nieruchomości zamieszkałych, na których 
powstają odpady komunalne, zgodnie z informacjami w części E. 

OBJAŚNIENIA 
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NR ZAŁĄCZNIKA 

6 
Załącznik nr 2 

do uchwały Nr XXI/521/2016 

Rady Miasta Gliwice 

z dnia 17 listopada 2016 r. 

Lokalem mieszkalnym jest również budynek mieszkalny jednorodzinny, niezależnie od sposobu zabudowy. 

6) 
w brzmieniu ustalonym przez § 3 uchwały nr X/178/2019 Rady Miasta Gliwice z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz 

określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2019 r. poz. 8462), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. 

¹ Załącznik DON- 1 DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ZAMIESZKAŁYCH zawierający wykaz nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, zgodnie z informacjami z części E. należy złożyć wraz 
z deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku składania deklaracji przez podmioty posiadające więcej niż jedną nieruchomość zamieszkałą oraz w przypadku nieruchomości 
wielolokalowych. 

* wypełniają osoby fizyczne 

** wypełniają osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. 

² Przez powierzchnię lokalu mieszkalnego należy rozumieć powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu. Powierzchnię mierzy się po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach z wyjątkiem 

powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych, przy czym powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz części kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni lokalu w 50 %, a jeżeli 

wysokość jest mniejsza niż 1,40 m, powierzchnię tą pomija się. Jako lokal mieszkalny należy rozumieć wydzieloną trwałymi ścianami w obrębie budynku izbę lub zespół bezpośrednio przylegających do siebie izb przeznaczonych na 

stały pobyt ludzi, służących zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych, które stanowią odrębny przedmiot: własności, najmu lub innego prawa uprawniającego do używania lokalu, posiadania bez tytułu prawnego, spółdzielczego 

lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, z wyłączeniem garaży, piwnic. 

DON-1  
DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ZAMIESZKAŁYCH¹ 

PESEL*/NIP** 

Obręb L.p. Adres nieruchomości 
Numer 

geodezyjny 

działki 

Powierzchnia lokalu mieszkalnego w metrach kwadratowych² 

powyżej 
90 m² do 
120 m² 

włącznie 

DON-1 1/2 

powyżej 
120 m² 

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI. NALEŻY WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

IMIĘ I NAZWISKO*/ PEŁNA NAZWA PODMIOTU** 

powyżej 
60 m² do 

90 m² 
włącznie 

do 60 m² 

REGON** 

łącznie 
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L.p. 
powyżej 
90 m² do 
120 m² 

włącznie 

Numer 

geodezyjny 

działki 
Obręb 

Powierzchnia lokalu mieszkalnego w metrach kwadratowych² 

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI. NALEŻY WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

łącznie 
powyżej 
120 m² 

do 60 m² 

Adres nieruchomości 
powyżej 
60 m² do 

90 m² 
włącznie 

2/2 

……………………………………………………………………………………. 
PODPIS WŁAŚCICIELA LUB OSOBY REPREZENTUJĄCEJ WŁAŚCICIELA 

DON-1 

SUMA POWIERZCHNI 
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34. Imię i Nazwisko/telefon osoby wskazanej do kontaktu w sprawie formularza (dane nieobowiązkowe) 

* wypełniają osoby fizyczne 

*** wypełniają osoby fizyczne, którym nie został nadany nr PESEL 

DW-1 1/2 

** wypełniają osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej 

32. Imię i Nazwisko składającego deklarację / osoby 
reprezentującej składającego deklarację 

33. Podpis (pieczęć) 

22. Gmina 23. Ulica 

27. Kod pocztowy 26. Miejscowość 

31. Podpis (pieczęć) 

28. Imię i Nazwisko składającego deklarację / osoby 
reprezentującej składającego deklarację 

29. Podpis (pieczęć) 

B. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO 
DEKLARACJĘ 

30. Imię i Nazwisko składającego deklarację / osoby 
reprezentującej składającego deklarację 

17. Kod pocztowy 

19. Kraj 20. Województwo 

16. Miejscowość 

A.3. ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnić, jeżeli jest inny niż adres w poz. A.2.) 

18. Numer telefonu kontaktowego 
(pole nieobowiązkowe) 

DANE O PODMIOTACH ZOBOWIĄZANYCH DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI1 

1. Imię i Nazwisko*/Pełna nazwa podmiotu** 

9. Kraj 10. Województwo 

24. Nr domu 25. Nr lokalu 

21. Powiat 

14. Nr domu 15. Nr lokalu 

A.2. ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBY 

7. Identyfikator REGON** 

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI. NALEŻY WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, 
CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

DW-1 

4. Imię ojca*** 

A. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI - dotyczy współwłaścicieli 

A.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 

3. Data urodzenia*** 

2. Numer PESEL* 

5. Imię matki*** 

Załącznik nr 3 
do uchwały Nr XXI/521/2016 
Rady Miasta Gliwice 
z dnia 17 listopada 2016 r. 

12. Gmina 13. Ulica 

8. Klasa PKD** (pole nieobowiązkowe) 6. Identyfikator podatkowy NIP** 

11. Powiat 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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1 Załącznik DW-1 DANE O PODMIOTACH ZOBOWIĄZANYCH DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 

ODPADAMI KOMUNALNYMI należy dołączyć do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku złożenia jednej 
deklaracji łącznie przez wszystkich współwłaścicieli. 

68. Imię i Nazwisko/telefon osoby wskazanej do kontaktu w sprawie formularza (dane nieobowiązkowe) 

D. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO 
DEKLARACJĘ 

DW-1 2/2 

65. Podpis (pieczęć) 

C.3. ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnić, jeżeli jest inny niż adres w poz. C.2.) 

66. Imię i Nazwisko składającego deklarację / osoby 
reprezentującej składającego deklarację 

67. Podpis (pieczęć) 

62. Imię i Nazwisko składającego deklarację / osoby 
reprezentującej składającego deklarację 

64. Imię i Nazwisko składającego deklarację / osoby 
reprezentującej składającego deklarację 

54. Województwo 55. Powiat 53. Kraj 

58. Nr domu 57. Ulica 

60. Miejscowość 61. Kod pocztowy 

56. Gmina 59. Nr lokalu 

63. Podpis (pieczęć) 

47. Ulica 49. Nr lokalu 48. Nr domu 46. Gmina 

50. Miejscowość 51. Kod pocztowy 
52. Numer telefonu kontaktowego 

(pole nieobowiązkowe) 

C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 

35. Imię i Nazwisko*/Pełna nazwa podmiotu** 

37. Data urodzenia*** 38. Imię ojca*** 

43. Kraj 44. Województwo 45. Powiat 

40. Identyfikator podatkowy NIP** 

C.2. ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBY 

41. Identyfikator REGON** 42. Klasa PKD** (pole nieobowiązkowe) 

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI - dotyczy współwłaścicieli 

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI. NALEŻY WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, 
CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

DW-1 
DANE O PODMIOTACH ZOBOWIĄZANYCH DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI1 

39. Imię matki*** 

36. Numer PESEL* 
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11. Kod pocztowy 

7. Ulica 9. Nr lokalu 

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI. NALEŻY WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB 
NIEBIESKIM KOLOREM. 

DOO-1 

A. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

DANE DOTYCZĄCE ODPADÓW KOMUNALNYCH 

I ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH1 

Załącznik nr 4 
do uchwały Nr XXI/521/2016 
Rady Miasta Gliwice 
z dnia 17 listopada 2016 r. 

3. Kraj 4. Województwo 5. Powiat 

6. Gmina 8. Nr domu 

10. Miejscowość 12. Numer telefonu kontaktowego 

15. Nr domu 

A.3. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
I/LUB ZNAJDUJE SIĘ ZBIORNIK 

14. Ulica 16. Nr lokalu 13. Gmina 

DOO-1 1/1 

1 Załącznik DOO-1 DANE DOTYCZĄCE ODPADÓW KOMUALNYCH I ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH zobowiązani są złożyć właściciele nieruchomości 

jednorodzinnych wraz z deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Załącznik DOO-1 przekazywany jest do Wydziału Przedsięwzięć 

Gospodarczych i Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego w Gliwicach w celu tworzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych. 

□ PODŁĄCZENIE DO SIECI 

KANALIZACYJNEJ 

20. Nieruchomość wskazana w części A.3. wyposażona jest w kompostownik (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

□ TAK □ NIE 

□ ZBIORNIK BEZODPŁYWOWY □ PRZYDOMOWĄ OCZYSZCZALNIĘ 

ŚCIEKÓW 

A.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 

A.2. ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBY 

2. PESEL/REGON 1. Imię i Nazwisko/ Nazwa podmiotu 

GLIWICE 

A.4. Nieruchomość wskazana w części A.3. wyposażona jest w: 

19. Nieruchomość wskazana w części A.3. wyposażona jest w (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

17. Obręb 18. Nr geodezyjny działki 
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7) w brzmieniu ustalonym przez § 2 uchwały nr XVII/338/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz określenia warunków 
i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. 

Śląskiego z 2020 r.  poz. 5965), która weszła w życie z dniem 1 października 2020 r. 

7) Załącznik nr 5 

do uchwały Nr XXI/521/2016 

Rady Miasta Gliwice 

z dnia 17 listopada 2016 r. <?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/2020/07/20/2885/" 

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:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

targetNamespace="http://rwd.sekap.pl/wzor/2020/07/20/2885/" 

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

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

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

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

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

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

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

</xsd:element> <xsd:element fixed="Deklaracja przeznaczona jest dla właścicieli 
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nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie miasta Gliwice. Przez właściciela 

nieruchomości rozumie się również współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz 

jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a 
także inne podmioty władające nieruchomością. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana 
budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki 

właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę 

mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową" name="Skladajacy" type="xsd:string"> 
<xsd:annotation> <xsd:documentation>Składana przez</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element fixed="Urząd Miejski w Gliwicach, 44 100 

Gliwice, ul. Zwycięstwa 21" name="MiejsceSkladaniaDeklaracji" type="xsd:string"> 
<xsd:annotation> <xsd:documentation>Miejsce składania</xsd:documentation> 
</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 

fixed="Prezydent Miasta Gliwice" name="OrganWlasciwy" type="xsd:string"> 

<xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa organu, któremu składana 

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

name="ObowiazekZlozenia"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Obowiązek złożenia 

deklaracji</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> 

<xsd:element name="OkolicznosciPowodujaceZlozenieDeklaracji"> <xsd:annotation> 

<xsd:documentation>Okoliczności powodująceobowiązek 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="Data"> <xsd:annotation> 

<xsd:documentation>obowiązuje od (rok miesiąc)</xsd:documentation> </xsd:annotation> 

<xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Miesiac"> <xsd:annotation> 

<xsd:documentation>miesiącod którego obowiązuje deklaracja</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:enumeration 

value=""></xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="styczeń"></xsd:enumeration> 
<xsd:enumeration value="luty"></xsd:enumeration> <xsd:enumeration 

value="marzec"></xsd:enumeration> <xsd:enumeration 

value="kwiecień"></xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="maj"></xsd:enumeration> 

<xsd:enumeration value="czerwiec"></xsd:enumeration> <xsd:enumeration 

value="lipiec"></xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="sierpień"></xsd:enumeration> 
<xsd:enumeration value="wrzesień"></xsd:enumeration> <xsd:enumeration 

value="pażdziernik"></xsd:enumeration> <xsd:enumeration 

value="listopad"></xsd:enumeration> <xsd:enumeration 

value="grudzień"></xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> 

<xsd:element ref="typ:Rok"></xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> 

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

name="Zmiana"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>nowa 

deklaracja</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> 

<xsd:element name="Data"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>obowiązuje od (rok

miesiąc)</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> 

<xsd:element name="Miesiac"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>miesiącod którego 

obowiązuje nowa deklaracja</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> 

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

<xsd:enumeration value="styczeń"></xsd:enumeration> <xsd:enumeration 

value="luty"></xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="marzec"></xsd:enumeration> 
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<xsd:enumeration value="kwiecień"></xsd:enumeration> <xsd:enumeration 

value="maj"></xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="czerwiec"></xsd:enumeration> 

<xsd:enumeration value="lipiec"></xsd:enumeration> <xsd:enumeration 

value="sierpień"></xsd:enumeration> <xsd:enumeration 

value="wrzesień"></xsd:enumeration> <xsd:enumeration 

value="pażdziernik"></xsd:enumeration> <xsd:enumeration 

value="listopad"></xsd:enumeration> <xsd:enumeration 

value="grudzień"></xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> 

<xsd:element ref="typ:Rok"></xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> 

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

name="Wygasniecie"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>korekta 

deklaracji</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> 

<xsd:element name="Data"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>obowiązuje od (rok

miesiąc)</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> 

<xsd:element name="Miesiac"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>miesiąc od którego 

obowiązuje korekta</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> 

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

<xsd:enumeration value="styczeń"></xsd:enumeration> <xsd:enumeration 

value="luty"></xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="marzec"></xsd:enumeration> 

<xsd:enumeration value="kwiecień"></xsd:enumeration> <xsd:enumeration 

value="maj"></xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="czerwiec"></xsd:enumeration> 

<xsd:enumeration value="lipiec"></xsd:enumeration> <xsd:enumeration 

value="sierpień"></xsd:enumeration> <xsd:enumeration 

value="wrzesień"></xsd:enumeration> <xsd:enumeration 

value="pażdziernik"></xsd:enumeration> <xsd:enumeration 

value="listopad"></xsd:enumeration> <xsd:enumeration 

value="grudzień"></xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> 

<xsd:element ref="typ:Rok"></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="DaneSkladajacego"> 

<xsd:annotation> <xsd:documentation>Podmiot zobowiązany do złożenia 

deklaracji</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> 

<xsd:element name="SkladajacyDeklaracje"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Rodzaj 

podmiotu</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> 

<xsd:choice> <xsd:element name="Wlasciciel"> <xsd:annotation> 

<xsd:documentation>Właściciel</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 

name="OsobaFizycznaDane"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>

daneidentyfikacyjne</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>Pierwszeimię</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="ImieOjca" type="os:ImieTyp" maxOccurs="1" 

minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Imię ojca</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="ImieMatki" type="os:ImieTyp" 
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maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Imię 

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

ref="os:DataUrodzenia" maxOccurs="1" minOccurs="0"></xsd:element> <xsd:element 

ref="adr:Telefon" maxOccurs="1" minOccurs="0"></xsd:element> <xsd:element 

name="AdresZamieszkania" type="adr:AdresTyp"> <xsd:annotation> 

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

</xsd:element> <xsd:element name="AdresDoKorespondencji" minOccurs="0" 

maxOccurs="1" type="adr:AdresTyp"> <xsd:annotation> 

<xsd:documentation>Adresdokorespondencji(uzupełnićjeżelijestinnyniżadreszamieszkania)</ 

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

<xsd:element name="OsobaPrawnaDane" type="OsobaPrawnaType"> <xsd:annotation> 

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

</xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </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="OsobaPrawnaDane" 

type="OsobaPrawnaType"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>

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

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

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

<xsd:annotation> <xsd:documentation>Współwłaściciel</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 name="OsobaFizycznaDane"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>

daneidentyfikacyjne</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>Pierwszeimię</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="ImieOjca" type="os:ImieTyp" maxOccurs="1" 

minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Imię ojca</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="ImieMatki" type="os:ImieTyp" 

maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Imię 

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

ref="os:DataUrodzenia" maxOccurs="1" minOccurs="0"></xsd:element> <xsd:element 

ref="adr:Telefon" maxOccurs="1" minOccurs="0"></xsd:element> <xsd:element 

name="AdresZamieszkania" type="adr:AdresTyp"> <xsd:annotation> 

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

</xsd:element> <xsd:element name="AdresDoKorespondencji" minOccurs="0" 

maxOccurs="1" type="adr:AdresTyp"> <xsd:annotation> 

<xsd:documentation>Adresdokorespondencji(uzupełnićjeżelijestinnyniżadreszamieszkania)</ 

xsd:documentation> </xsd:annotation> </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="OsobaPrawnaDane" type="OsobaPrawnaType"> <xsd:annotation> 

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

</xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </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="OsobaPrawnaDane" 

type="OsobaPrawnaType"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>

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

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

</xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="Jednostka"> <xsd:annotation> 

<xsd:documentation>Jednostkaorganizacyjnalub osobaposiadającanieruchomośćw 

zarządzielubużytkowaniu</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 name="OsobaFizycznaDane"> 

<xsd:annotation> <xsd:documentation> dane identyfikacyjne</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>Pierwszeimię</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="ImieOjca" type="os:ImieTyp" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

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

</xsd:element> <xsd:element name="ImieMatki" type="os:ImieTyp" maxOccurs="1" 

minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Imię matki</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element ref="os:DataUrodzenia" maxOccurs="1" 

minOccurs="0"></xsd:element> <xsd:element ref="adr:Telefon" maxOccurs="1" 

minOccurs="0"></xsd:element> <xsd:element name="AdresZamieszkania" 

type="adr:AdresTyp"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres 

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

name="AdresDoKorespondencji" minOccurs="0" maxOccurs="1" type="adr:AdresTyp"> 

<xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres do korespondencji (uzupełnić jeżeli jest inny 

niż adres zamieszkania)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </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> <xsd:element 

name="OsobaPrawnaDane" type="OsobaPrawnaType"> <xsd:annotation> 

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

</xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </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="OsobaPrawnaDane" 

type="OsobaPrawnaType"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>

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

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

</xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="Inny"> <xsd:annotation> 

<xsd:documentation>Inny podmiotwładającynieruchomością</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:choice> <xsd:element 
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name="OsobaFizyczna"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Osoba 

fizyczna</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> 

<xsd:element name="OsobaFizycznaDane"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>

daneidentyfikacyjne</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>Pierwszeimię</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="ImieOjca" type="os:ImieTyp" maxOccurs="1" 

minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Imię ojca</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="ImieMatki" type="os:ImieTyp" 

maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Imię 

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

ref="os:DataUrodzenia" maxOccurs="1" minOccurs="0"></xsd:element> <xsd:element 

ref="adr:Telefon" maxOccurs="1" minOccurs="0"></xsd:element> <xsd:element 

name="AdresZamieszkania" type="adr:AdresTyp"> <xsd:annotation> 

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

</xsd:element> <xsd:element name="AdresDoKorespondencji" minOccurs="0" 

maxOccurs="1" type="adr:AdresTyp"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres do 

korespondencji (uzupełnić jeżeli jest inny niż adres zamieszkania)</xsd:documentation> 

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

name="OsobaPrawnaDane" type="OsobaPrawnaType"> <xsd:annotation> 

<xsd:documentation> dane identyfikacyjne</xsd:documentation> </xsd:annotation> 

</xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </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="OsobaPrawnaDane" 

type="OsobaPrawnaType"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> dane 

identyfikacyjne</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> 

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

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

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

name="DaneNieruchomosci"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane o nieruchomości 
zamieszkałej, na której powstają odpady komunalne</xsd:documentation> </xsd:annotation> 

<xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Rodzajnieruchomosci"> 

<xsd:annotation> <xsd:documentation>Rodzaj nieruchomości</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:choice> <xsd:element 

name="Jednolokalowa"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nieruchomość 

jednolokalowa</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> 

<xsd:element name="Nieruchomosc"> <xsd:annotation> 

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

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

<xsd:element name="Obreb" type="str:Tekst65Typ"> <xsd:annotation> 

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

<xsd:element name="NumerDzialki" type="str:Tekst65Typ"> <xsd:annotation> 

<xsd:documentation>Nr geodezyjny działki</xsd:documentation> </xsd:annotation> 
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</xsd:element> <xsd:element name="PowierzchniaLokalu" type="xsd:decimal"> 

<xsd:annotation> 

<xsd:documentation>Powierzchnialokalumieszkalnego</xsd:documentation> 

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

<xsd:documentation>Informacja właściciela nieruchomości zabudowanej budynkiem 
jednorodzinnym</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> 

<xsd:sequence> <xsd:element name="KompostownikOs" type="str:TakNieTyp"> 

<xsd:annotation><xsd:documentation>Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej 
kompostuję bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym 
kompostowniku.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element 

name="ZwolKomp" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota 

przysługującego zwolnienia w związku z kompostowaniem bioodpadów stanowiących 

odpady komunalne (zł,gr)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> 

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

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

<xsd:element name="Wielolokalowa" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"> 

<xsd:annotation> <xsd:documentation>Nieruchomość wielolokalowa</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element 

name="Dane_nieruchomosci"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane dotyczące 

nieruchomości</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> 

<xsd:element name="Adres" type="str:Tekst65Typ"> <xsd:annotation> 

<xsd:documentation>Adres nieruchomości</xsd:documentation> </xsd:annotation> 

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

<xsd:documentation>Powierzchnia lokalu mieszkalnego w metrach 

kwadratowych</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> 

<xsd:element name="Do_60" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> 

<xsd:documentation>do 60 m2</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> 

<xsd:element name="Od_60_do_90" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> 

<xsd:documentation>od 60 m2 do 90 m2</xsd:documentation> </xsd:annotation> 

</xsd:element> <xsd:element name="Od_90_do_120" type="xsd:decimal"> 

<xsd:annotation> <xsd:documentation>od 90 m2 do 120 m2</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Od_120" type="xsd:decimal"> 

<xsd:annotation> <xsd:documentation>od 120 m2</xsd:documentation> </xsd:annotation> 

</xsd:element> <xsd:element name="Lacznie" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> 

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

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

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

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

name="Podsumowanie"> <xsd:annotation> 

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

<xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="PowierzchniaSuma" 

type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Całkowita powierzchnia 

lokalu/lokali mieszkalnych</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> 

<xsd:element name="OplataSuma" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> 

<xsd:documentation>Miesięczna kwota opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

(zł,gr)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> 

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

<xsd:element name="Zalaczniki"> <xsd:annotation> 

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

<xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="ZalacznikDo" maxOccurs="1" 
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minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>DOO 1 DANE 

DOTYCZĄCEODPADÓW KOMUNALNYCH IZBIORNIKÓW 
BEZODPŁYWOWYCH</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> 

<xsd:sequence> <xsd:element name="AdresNieruchomosci"> <xsd:annotation> 

<xsd:documentation>Adresnieruchomościnaktórejpowstająodpadyi/lubznajdujesięzbiornik</x 

sd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element 

ref="adr:Adres"></xsd:element> <xsd:element name="Obreb" type="str:Tekst65Typ"> 

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

</xsd:element> <xsd:element name="NrDzialki" type="str:Tekst65Typ" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> <xsd:annotation> 

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

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

<xsd:documentation>Nieruchomośćwyposażonajestw</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Zbiornik" 

type="xsd:boolean"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Zbiornik 

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

name="Oczyszczalnia" type="xsd:boolean"> <xsd:annotation> 

<xsd:documentation>PrzydomowąOczyszczalnię ścieków</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Siec" type="xsd:boolean"> 

<xsd:annotation> <xsd:documentation>Podłączeniedo sieci 
kanalizacyjnej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element 

name="Kompostownik" type="str:TakNieTyp"> <xsd:annotation> 

<xsd:documentation>Nieruchomość wyposażonajest w kompostownik</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> 

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

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

<xsd:element name="Oswiadczenie"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Uwagi 

podmiotu składającego deklarację</xsd:documentation> </xsd:annotation> 

<xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:sequence> <xsd:element name="Uzasadnienie" 

type="str:Tekst2000Typ" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> 

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

</xsd:sequence> <xsd:element name="OsobaDoKontaktu"> <xsd:annotation> 

<xsd:documentation>Osoba wskazana do kontaktu w sprawie deklaracji owysokości opłaty 

zagospodarowanie odpadamikomunalnymi</xsd:documentation> </xsd:annotation> 

<xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="os:Imie" maxOccurs="1" 

minOccurs="0"></xsd:element> <xsd:element ref="os:Nazwisko" maxOccurs="1" 

minOccurs="0"></xsd:element> <xsd:element ref="adr:Telefon" maxOccurs="1" 

minOccurs="0"></xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> 

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

name="FormaOdbioru"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Forma odbioru 

dokumentów</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction 

base="xsd:string"> <xsd:enumeration value="Drogą elektroniczną poprzez elektroniczną 

skrzynkę podawczą"></xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="Poprzez pocztę 

tradycyjną"></xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="Osobiście w siedzibie 

urzędu"></xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> 

<xsd:element name="Pouczenieobjasnienia"> <xsd:annotation> 

<xsd:documentation>POUCZENIA, OBJAŚNIENIA</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Pouczenie" 

type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pouczenie</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Objasnienie" type="xsd:string"> 
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<xsd:annotation> <xsd:documentation>Objaśnienia</xsd:documentation> </xsd:annotation> 

</xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </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>Nazwa 

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

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

maxOccurs="1" minOccurs="0"/> <xsd:element name="Pkd" type="str:Tekst65Typ" 

minOccurs="0" maxOccurs="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Klasa 

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

ref="adr:Telefon" maxOccurs="1" minOccurs="0"></xsd:element> <xsd:element 

name="AdresSiedziby" type="adr:AdresTyp"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres 

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

name="AdresDoKorespondencji" minOccurs="0" maxOccurs="1" type="adr:AdresTyp"> 

<xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres do korespondencji(uzupełnić jeżeli jest inny niż 

adres siedziby)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> 

</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="decimale"> <xsd:union 

memberTypes="xsd:decimal empty string"/> </xsd:simpleType></xsd:schema> 
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