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UCHVVALA NR ....................
RADY MIASTA GLIWICE

z dnia .................... 2021 r.

w sprawie obwieszczenia w sprawie ogloszenia tekstu jednolitego uchwaly w sprawie wzoru deklaracji
0 wysokos’ci opiaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi skladanej przez wiaécicieli nieruchomos'ci

zamieszkalych oraz okres’lenia warunkéw i trybu skladania deklaracji 0 wysokoéci oplaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomoca érodkéw komunikacji

elektronicznej

Na podstawie art. 16 ust. 1, 3 i4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. 0 og1aszaniu aktéw normatywnych i niektérychinnych aktéw prawnych (Lj. Dz.U. 2019 r. p02. 1461)

Rada Miasta Gliwice
uchwala, c0 nastgpuje :

§l.Og1osié tekst jednolily uchwa1y nr XXI/521112016 Rady Miasta Gliwice zdnia 171ist0pada 2016 r.wsprawie wzoru deklaracji owysokos’ci op’raty za gospodarowanie odpadami komunalnymi skladanej przezw1as’cicieli nieruchomoéci zamieszkablch oraz okres’lenia warunkéw itrybu sk1adania deklaracji owysokos'ci0p1aty 2a gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocq érodkéw komunikacjielektronicznej.

§2. 1.0gtoszenie tekstu jednolitego nastqpi w formic obwieszczenia Rady Miasta Gliwice, ktére stanowiza1qcznik do niniejszej uchwa1y.
2. Obwieszczenie (zahgcznik do niniejszej uchwaiy) podlega og1oszeniu w Dzienniku UrzqdowymWojewédztwa Slqskiego.
§ 3. Wykonanie uchwa1y powierza 51¢ Prezydemowi Miasta.
§ 4. Uchwa1a wchodzi w Zycie z dniem podjecia.
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PROJ EKT
.. Za1qcznik d0 uchwa1y Nr ....................

nr korespondencp SOD U1V1.~102016.2021
Rady Miasta Gliwice

z dnia 2021 r.

OBW'IESZCZENIE
RADY MIASTA GLIVVICE

z d11ia 2021 r.

w sprawie ogloszenia tekstu jcdnolitego uchwaly w sprawie wzoru deklaracji 0 wysokoéci opiaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi skladanej przez wlaécicieli nieruchomoéci zamieszkalych oraz

okreélenia warunkéw i trybu skladania deklaracji 0 wysokoéci oplaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi za pomoca érodkéw komunikacji

elektronicznej

1. Na podstawie an. 16 1151. 3 ustawy z dnia 201113021 2000 r. 0 og1aszan1u aktOW normatywnych iniektérych

innych aktéw prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. p02. 1461 ), og1asza sic; w za’tqczniku do niniejszego obwieszczenia

jednolity tekst uchwaly nr XXI/52112016 Rady Miasta Gliwice zdnia 17 listopada 2016 r. w sprawie wzoru

deklaracji 0 wysokos'ci op1aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi sk1adanej przez w1as’cicie11

nieruchomos'ci zamieszka1ych oraz Okres'lenia warunkéw itlybu sk1adania deklaracji owysokoéci opiaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocz; s’rodkéw komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Slaskiego

z 2016 r. p02. 6004) z uwzglednieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwam nr X/178/2019 Rady Miasta Gliwice z duia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwa1y w sprawie

wzoru deklaracji o wysokos’ci op1aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi sk1adanej przez w1aécicieli

nieruchomos'ci zamieszka1ych oraz okreélenia warunkéw itrybu sk1adania deklaracji 0 wysokoSci op1aty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi 2a pomoca s’rodkéw komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj.

Slqskiego z 2019 r. 1302. 8462),
2) uchwahq nr XVII/338/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 3O lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwa1y w sprawic

wzoru deklaracji o wysokos’ci op1aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi sk1adanej przez w1as’cicieli

nieruchomos’ci zamieszkzflych oraz okreélenia warunkéw itrybu skladania dek1aracji o wysokos’ci op1a1y za

gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomoca, s'rodkéw komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj.

Slqskiego 2 20201: p02. 5965).
2. Podany w za1qczniku do niniejszego obwieszczenia tekstjednolity uchwaly nie obejmuje:

l)§ 5 uchwa1y nr X/178/2019 Rady Miasta Gliwice zdnia 28 listopada 20191. wsprawie zmiany uchwa1y

w sprawie wzoru dek1aracji 0 wysokoéci 0p1aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi skladanej przez
w1aécicieli nieruchomos’ci zamieszka1ych oraz okres’lenia warunkéw itrybu skladania deklaracji o wysokos‘ci

oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocq érodkéw komunikacji elektronicznej (Dz. Urz.

Woj. Slqskiego z 2019 r. poz. 8462), ktéry stanowi:

§ 5. Wykonanie uchwa1y powierza 51¢ Prezydemowi Miasta Gliwice.”;

2)§ 6uchwa1y nr X/‘178/2019 Rady Miasta Gliwice zdnia 281istopada 2019 r. wsprawie zmiany uchwa1y

w sprawie wzoru deklaracji o wysokoéci opiaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi sk1adanej przez

w1as'cicieli nieruchomos'ci zamieszka1ych oraz okres’lenia warunkéw inybu skladania deklaracji o wysokos'ci

op1aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocz} s'rodkéw komunikacji elektronicznej (Dz. Urz.

Woj. Slaskiego 2 20191: p02. 8462),k10ry slanowi:

1d:4C7BF8F9-6FE‘9—488A-9F2F—32472D‘)6F—1C6.I’rojckt: Strona 1



,,§ 6. Uchwefia podlega ogmszeniu w Dzienniku Urzedowym Wojewédztwa Slqskiego iwchodzi w Zycie
z dniem 1 stycznia 2020 r.”;

3)§ 3 uchwaty nr XVII/338/2020 Rady Miasta Gliwice zdnia 301ipca 2020 r. wsprawie zmiany uchwefiy
w sprawie wzoru deklaracji 0 wysokos'ci ophity za gospodarowanie odpadami komunalnymi skiadanej przez
wllas'cicieli niemchomos’ci zamieszkflych oraz okreélenia warunkéw itrybu skmdania deklaracji o wysokos’ci
opiaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2a pomocq s'rodkéw komunikacji elektronicznej (Dz. Urz.
Woj. Slqskiego z 2020 r. poz. 5965), ktéry stanowi:

,‘§ 3. Wykonanie uchwaiy powierza Sif; Prezydentowi Miasta Gliwice.”;
4)§ 4uchwa%y nr XVII/3380020 Rady Miasta Gliwice zdnia 301ipca 2020 r. wsprawie zmiany uchwady

w sprawie wzoru deklaracji o wysokos'ci op}aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi sk}adanej przezMas’cicieli nieruchomos’ci zamieszkalych oraz okres'lenia warunkéw itrybu sldadania deklaracji 0 wysokos’ciopmty' za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2a pomocq s'rodkéw komunikacji elektronicznej (Dz. Urz.Woj. Slqskiego z 2020 r. p02. 5965), ktéry stanowi:
,,§ 4. Uchwzfia podlega ogmszeniu w Dzienniku Urzgdowym Wojewédztwa Slqskiego iwchodzi w Zyciez dniem 1 paz’dziemika 2020 r.”.

3. Obwieszczenie wchodzi w 2ycie z dniem og’toszenia.

11MM: 2gp ,
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Za1acznik do Obwieszczenia

Rady Miasta Gliwice

z dnia .................... 2021 r.

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

w sprawie wzoru deklaracji o wysokoéci opiaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi skladanej przez
wlas’cicieli nieruchomoéci zamieszkalych oraz okres'lenia warunkéw i trybu skladania deklaracji o wysokos’ci

oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomoca érodkéw komunikacji elektronicznej

('reksljedno/iry)

Na podstawie art. 18 L151. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorzqdzie
gminnym (Lj. Dz. U. 22016 r., poz. 446)" oraz a11.6n ust. 1 ustawy zdnia 13 wrzeénia 1996 r. outrzymaniu
czytos'ci i porzqdku w gminach (t.j. Dz. U. Z 2016 I‘., poz 250 ze 2m)“ na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Gliwice
uchwala, c0 nasttgpuje:

§ 1. 1. 010133121 81¢ wzér deklaracji owysokos'ci opiaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zwanej
dalej deklarac, skiadanej przez w1as’cicieli nieruchomoéci zamieszkaiych poioZonych na obszarze miasta Gliwice.
stanowiqcy zaiqcznik nr 1 do niniejszej uchwaiy.

2. Integralnq cz¢éciq wzoru deklaracji sq:

1) za1qcznik nr 2 — ,.Dane 0 nieruchomos’ciach zamieszkaiych",

2) zahgcznik nr 3— ,,Dane opodmiotach zobowiqzanych do zioZenia deklaracji owysokos’ci op1aty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi",

3) za1qcznik nr 4 — ,. Dane dotyczqce odpadéw komunalnych i zbiomikéw bezodpiywowych”.

§2.1.W1as’ciciel nieruchomos’ci zobowiqzany jest z102yc’ deklaracje; Prezydentowi Miasta Gliwice
w nastqpujqcych terminach:

1) 14 dni 0d dnia zamieszkania na danej nieruchomos‘ci pierwszego mieszkafica.

2) do 10 dnia miesiqca nastgpujqcego p0 miesiacu. wktérym nastqpi’ia zmiana danych bgdqcych podstawq
ustalenia wysokos'ci naleZnej opiaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.”

2. Przez wias’cicieli nieruchomoéci rozumie sic; takZe wspéiwiaécicieli, uZytkownikéw wieczystych oraz
jednostki organizacyjne i osoby posiadajace nieruchomoéci w zarzqdzie lub uZytkowaniu,
a takZe inne podmioty w1adajqce nieruchomoéciq.

§3.Wprowadza 51¢ mozliwos'é skiadania deklaracji wraz zza1qcznikami okres’lonymi w§ 12a pomocq
s'rodkéw komunikacji elektronicznej.

§ 4. 1. Okres'la 81¢ format elektroniczny formularzy wskazanych w niniejszej uchwale
w formacie XML, ktéry jest zgodny z zakresem danych zawanych w zaiacznikach.

1‘lstniejzg péinicjsze wersje Iekstu: ustawa z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. p02. 713 26
2m.)

3’ Ismiejq péiniejsze wcrsje tekstu: ustawa z dnia 13 wrzes’nia 1996 r. o utrzymaniu czystos‘ci i porzqdku w gminach (Lj. Dz.U.
z 2020 r. p02. 1439 26 2m.)

31w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1) uchwaly nr X/178/2019 Rady Miasta Gliwice z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie
zmiany uchwaiy w sprawie wzoru deklaracji o wysokoéci 0p1aty 7.3 gospodarowanic odpudami komunalnymi skiadanej
przez wias’cicieli nicruchomoéci zamieszka1ych oraz okrcs'Ienia warunkéw i trybu sk1adania deklaracji 0 wysokos'ci 0p1aty 2a
gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocq érodkéw komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Slqskicgo z 2019 r.
p02. 8462), ktéra wesz1a w Zycic z dniem l stycznia 2020 r.
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2. Ukiad informacji ipowigzai’i miqdzy danymi w formularzach: ,,Deklaracja, Daneonieruchomos’ciach
zamieszka1ych, Dane 0 podmiotach zobowiqzanych do zioZenia deklaracji 0 wysokos'ci op1aty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz Dane dotyczqce odpadéw komunalnych” okres’la zalqcznik nr 5 do niniejszej
uchwaiy.

§5. Deklaracja wraz z zaiqcznikami okres'lonymi w§ 1 m0e byé przes1ana przez wias’cicieli nieruchomos’ci
w formie elektronicznej za pos'rednictwem Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP
(www.sekap.p1) oraz Elektronicznej Platformy Ushig Administracji Publicznej ePUAP (www.cpuap.gov.pl).

§6. Deklaracja izaiqczniki okres’lone w§ 1 niniejszej uchwaiy - przesyiane w formie elektronicznej - muszq
byé opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 5 wrzes’nia 2016 r.
0 us1ugach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej lub podpisem potwierdzonym proflem zaufanym ePUAP. 4)

§7. Deklaracja izaiqczniki przes1ane za pos’rednictwem s'rodkéw komunikacji elektronicznej nie muszz; byé
znakowane czasem przez wysyiajqcego. Fakt otrzymania przez serwer Urzedu Miejskiego wGliwicach
deklaracjiizaiqcznikéw przesianych wformie elektronicznej, zostanie potwierdzony przez wygenerowane
wsposéb automatyczny urzgdowe pos'wiadczenie odbioru, ktére zostanie przekazane do nadawcy drogq
elektmnicznq.

§ 8. Przekazywanie za pos’rednictwem s'rodkéw komunikacji elektronicznej deklaracji i za1acznikéw musi
odbywaé sit; w sposéb zapewniajqcy bezpieczer'istwo, wiarygodnos’c’ i niezaprzeczalnoéé danych w nich zawanych
oraz w sposéb zapewniajqcy ich ochrone; przed nieuprawnionym dostégpem.

§ 9. Wykonanie uchwaiy powierza sic; Prezydentowi Miasta Gliwice.
§ 10. Traci moc uchwaia nr XXXIII/617/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 4 kwietnia

2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokos’ci op1aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi skiadanej
przez wias’cicieli nieruchomos’ci zamieszkaiych oraz okres'lenia warunkéw i trybu skiadania deklaracji o wysokos’ci
op1aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocq s’rodkéw komunikacji elektronicznej, dla ktérej
zostai ogioszony tekst jednolity uchwaiq nr VII/130/2015 zdnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie obwieszczenia
w sprawie ogioszenia tekstu jednolitego uchwa1y nr XXXIII/617/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia
4 kwiemia 2013 roku w sprawie wzoru dekIaracji 0 wysokos'ci op1aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
skiadanej przez wias’cicieli nieruchomos’ci zamieszkaiych oraz okreélenia warunkéw itrybu skiadania deklaracji
o wysokos’ci opiaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocq s’rodkéw komunikacji elektronicznej.

§11.Uchwa1a podlega 0g1oszeniu tienniku Urzgdowym Wojewédztwa Slqskiego iwchodzi wCie
z dniem 1 stycznia 2017 r.

4)w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2) uchwaly nr X/178/2019 Rady Miasta Gliwice z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie
zmiany uchwaiy w sprawie wzoru deklaracji owysokoéci opiaty 2a gospodarowanie odpadami komunalnymi sk1adanej
przez wias’cicieli nieruchomoéci zamieszkaiych oraz okres’lenia warunkéw i trybu sk1adania deklaracji 0 wysokos’ci opiaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocq s'rodkéw komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Slaskiego z 2019 r. J
p02. 8462), ktéra weszia w Zycie z dniem l stycznia 2020 r.
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POLA JASNE WYPELNIA WLASCICIEL NIERUCHOMOSCI. NALEZY WYPELNIC KOMPUTEROWO LUB RECZNIE, DUZYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB

NIEBIESKIM KOLOREM

S’Zaiqcznik nr 1
do uchwaiy Nr XXI/5210016
Rady Miasta Gliwice
z dnia 17 listopada 2016 r.

”a. renle niliq‘r . 1‘
. 4 wspélwiaédclell, utytkawnrkéw wiq‘ '

“ sob pbsIadajqce nleruchomoéc! w Izanqdzle. lub qtkow'aI-IL takivyine‘ pgdrmo
nlgruchom $,¢ jest zafludowa‘fia p’u’dynkté Iélolqk'alowyrn, w 'ktéry‘ {-8

g ’ ' Iaécjclela onlu‘abriazajqwspélnat mleszka

rudidmoéd plemszegp. mieszkapéa ”£13,?“ " ‘Ai7F“:
~w' ktdrym nastapua zrhran'a din .

1. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego

PREZYDENT MIASTA GLIWICE 44- 100 GLIWICE, UL ZWYCIESTWA 21

-. gioaowmzm zmzemA DEKLARACJI ' ‘ ' ‘ '
2. Okolicznosci powodujqce obowiazek ziozenia deklaracji (zaznaczyc’ wiaéciwy kwadrat):

skiadana w terminie l4 dni od dma zamieszkama na danej
[:I plerwsza dekla aqa (obowwazwe 0d f ) meruchomosc: pierwszego mleszkanca

mIeSIac rok

skiadana w przypadku zmiany danych bedqcych podstawa ustalenia

E] nowa deklaracja (obowiqzuje 0d ) wysokos’ci naleznej opiaty (np. zmiana powierlchm Iokalu
mieszkalnego, zbvoe meruchomoéo)miesiqc rok

skiadana w przypadku, gdy dane ujete w deklaracji od poczatku jej
) obowiqzywania byiy niezgodne 2e stanem faktycznym (np. biednte

zadekiarowana powierzchma Iokalu mIeszkalnego)
D korekta deklaracji (obowiqzuje od

miesiac rok

3. Rodzaj podmiotu (zaznaczyc’ wlaéciwy kwadrat):

D wias’ciciel D wspbiwias’ciciel

jednostka organizacyjna lub osoba posiadajaca . . . . , I
,, , . , I

D nieruchomosc w zarzadve lub uzytkowamu D Inny pOdm'Ot w adajacy meruchomosctq

DAANE" DENTYFIKACYJNE "
a)“ .

4. Imie i Nazwisko“ / Pelna nazwa podmiotu H 5. Numer PESEL“

6. Data urodzenia’“ 7. Imioca*** 8. Imig matki***

dzleri- miesiac- rok

9. Identyfikator NIP“ 10. Identyfikator REGON** 11. Klasa PKD" (pole nieobowiqzkowe)

* wypemiaJa osoby flzyczne

"‘ wypeimajq osoby prawne oraz Jednostkl organizacyjne nieposiadajqce osobowos’ci prawnej

*"wypeiniajq osoby fizyczne, ktérym me zosta' nadany nr PESEL

m
‘ - . v \ In a ‘ ‘ a 1 I

\h hr/mmnm mlaiunim przczfi luchwai} III ,\\ Huh! .03) Rad} Miami (Iiimcc 1 drum )0 lipcu .0» r \\ spmmc (mun) udmnly u sprain;- uloru cuq u nysoknsci opluty In gospodaruwanw odpaddmi
icklamqn o \usukowi opiaI) III gmpnddruuumc Npqdami knmunulnymi 2a pamoca $‘kI'mknmunalnym skiudnnq przci M lflli‘]! mcmchonmiu ammo/kamuh nrar Ukruélclim 'MI'mkI‘m I mm \klddfl

kumumkacy clukirmucznc} [Dz L‘rz Wm Siqskicgo t ZUZU I put 5965]. Horn “CR/id u zycic I dnicm I puking-mum 1020 r
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POLA JASNE WYPELNIA WLASCICIEL NIERUCHOMOSCI, NALEZY WYPE'LNIC KOMPUTEROWO LUB RECZNIE, DUZYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB
NIEBIESKIM KOLOREM

EEWM S’z’iéANIA/SIEDZIBY
13. Wojewédztwo Powiat

15. Gmina 16. Ulica 17. Nr domu 18. eokalu

19. Miejscowoéé 20. Kod pocztowy 21. Numer telefonu kontaktowego
(pole nieobowiazkowe)

.q

'wfid g'KfihE§P'O. . w. 139-1c .4 -
22. Kraj 23. Wojewédztwo 24. Powiat

NDENCJIJ .w .pemlé', ‘jei’éll j‘_e.§t inny n_i2 adre 34p“;

25. Gmina 26. Ulica 27. Nrdomu 28. eokalu

29. Mlejscowoéé 30. Kod pocztowy

E: POWSTAJAob‘P’AD‘v K‘OMUNALNE.
31. Gmina 33. Nr domu 34. eokalu

GLIWICE
35. Obrgb 36. Nr geodezyjny dzialki

I'3-

.p

37. Oéwiadczam, ie na terenie nieruchomoéci wskazanej w czqs’ci E.1 kompostuje bioodpady stanawiqce odpady
komunalne w przydomowym kompostowniku

D NIE

ELEKTYWNY’ ,yawn:
38. Suma metréw kwadratowych powierzchni lokalu mieszkalnego/Iokali

mieszkalnych3 m

Prz ‘ te rzedzia W sokoéé stawki o aty 2a Powierzchnla lokalu _ , _..x::.,::.......*: .1.:.-,_......,.‘:,. “3:22?3323137232272 :2?::“2=::;°mieszkalnego zbleramu adpadéw mleszkalnych w m
39. 40. 41. 42.

do 60 m2
2! gr

43. 44. 45. 46.
powytej 60 m2 do
an m2 wlacznie —2'—gr

47. 48. 49. 50.
powytej 90 n11
do 120 m1 wlacznie ———l'_9"

51. 52. 53. 54.
powyiej 120 m2

:0 gr

55. Kwota optaty (naleiy zsumowaé kwoty z pozycji 42, 46, 50, 54)
2} gr

56. Kwota przysiugujqcego zwolnienia w zwiazku z kompostowaniem bioodpadéw
stanowiqcych odpady komunalne‘ 1, gr
(wypemié tylko w przypadku zaznaczenia TAK w czes’ci E.2)

IE1- 2/4
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POLA JASNE WYPELNIA WLASCICIEL NXERUCHOMOSCI. NALEZY WYPELNIC KOMPUTEROWO LUB RECZNIE, DUZYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB
NIEBIESKIM KOLOREM

figscNA-‘awysoxosc 'OPLAT-YlA'GOSPODAROWANIE-iODPADAflI-s 3
57. Miesieczna kwota opiaty za gospodarowanie odpadami komunalnvmi

(naleiv wpisaé kwotg z pozycji 55 lub réinice pomiedzy kwota z pozycji 55 i 56) 2} gr

0§obq reprezentujc kgadajcgo deklaracjc: mote byé jéd‘ynle osoba|uprawglona dn reg
“ f. -:. tpddstawl’e wainego pe‘lnomocnlct‘Wa_ , , 'r,'t"f

59. ImiQ 60. Nazwisko

61. Podpis wlaéciciela Iub osoby reprezentujacej 62. Imie i nazwisko oraz telefon osoby wskazanej do
wlaéciciela kontaktu w sprawie deklaracji

63. Nazwa zalqcznika (zaznaczyc wIasciwy kwadrat):

D formulat? DON-1 DANE 0 NIERUCHOMOéCIACH ZAMIESZKAtYCH (liczba:_)

formuiarz DW-l DANE 0 PODMIOTACH ZOBOWIAZANYCH DO 2L02ENIA DEKLARACJI 0 WYSOKOSCI OPtATY 2A
B GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYM15(I'\CZba:__)

E] formularz DOC-1 DANE DOTYCZACE ODPADOW KOMUNALNYCH I ZBIORNIKOW BEZODPLYWOWYCH6

INNE (obok wpisac' jakie)

1D“ dfi‘EEIE (ERGANUwPODATKOWEGO‘ *

POUCZENIE

W przypadku mewpéacenia w ustaionych w drodze uchwaty Rady Miasta Gllwice rerminach kwoty optaty 2 p02. 55 Mb wpiacema jej w mepeinej wysokoéci,
nmiejsza deklaracja stanovw podstawe do wysrawxema tytulu wykonawczego, zgodme z przeplsarm ustawy z dma 17 czerwca 1966 r. o postepowaniu
egzekucyjnym w adm‘nistrac11(t.].Dz.U,l 2019 r., Del. 1438 ze zm,).

00-1 | 3/4 1
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OBJASNIENIA
“ W przypadku dekIarowania przez podmloty posiadajqce wiece) nii jedna nieruchomo§é zam|eszkaiq oraz w przypadku meruchomos’cw wielorokalowych wraz
z deklarac naleiy zioiyé zaiacznik DON-1 DANE 0 NIERUCHOMOSCIACH ZAMIESZKAtYCH zawierajacy wykaz nieruchomos’ci zamieszkaeych, na ktorych
powstaja odpady komunalne, zgodnie z informacjami w czes’d E.

1soko§é oplaty za gospodarowanle odpadaml komunalnyml oblicza sie w nastepujacy sposob:
1) dla lokalu mieszkalnego o powierzchni do 60 m1 naleiy zastosowaé stawke opiaty z pozvcji 40 ,

2) dla Iokalu mieszkalnegu o powierzchni wigkszej nit 60 m2 i mniejszej lub réwnej 90 m2 naleiy zastosowaé stawke opiaty
z pozycji 40 dla plerwszych 60 rn2 oraz stawkg oplaty z pozvcji 44 dla kaidego kolejnego men-a kwadratowego

z przedzialu powyiej 60 rn2 do 90 m2 wlacznie,

3) dla lokalu mieszka|nego o powierzchni wiekszej nii 90 m2 i mniejszej lub réwnej 120 rn2 naleiv zastosowaé stawke oplaw z pozycji 40 dla
pierwszych so mi, stawke aplaty z pozycji 44 dla kolejnych 30-stu metrbw kwadratowych z przedzialu powvzej 60 m2 do 90 m1 wtacznle oraz

stawkc oplaty z pozycji 4a dla kaidego kolejnego metra kwadratowego z przedzialu powyiej 90 m2 do 120 m2 wiacznie,

4) dla Iokalu mieszkalnego o powierzchni wiekszej nii 120 m2 naleiy zastosowaé odpowiednio stawke opiaty z pozycji 4o dla pierwszych 60
m2, stawke oplaty z poxycji 44 dla kolejnych 30—stu metréw kwadratowych z przedziaiu powyiej 60 m2 do 90 m2 wlacznie, stawke optaty
z pozycji 4a dla kolejnvch 30-stu metrow kwadratowvch z przedziam powyiej 90 m2 do 120 m2 wlacznie oraz stawke oplatv z pozycji 52 die
kaidego kolejnego metra kwadratowego pnwyiej 120 m1.

3 Przez powierzchnie lokalu mieszkalnego na‘eiy rozumiec’ powlerzchnie wszystkich pomieszczer’w znajdujacych sh: w iokalu. Powierzchnie mierzy 51: no

wewnetrznej dmgoéd §clan na wszystkich kondvgnacjach z wyjatkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybéw déWIgowych, przy czym powierzchnfie

pomieszczerfi lub lch czeéci oraz czes’ci kondygnacji o wysokos’ci w éwletle 0d 1,40 m do 220 m zcza 51: do powierzchni \okalu w 50 %, a jeieh wysokos’é

jest mniejsza m2 1,40m. powierzchnle te pomlja sie. Jako lokal mieszkalny nalezy rozumiec‘ wydznerona trwalyml écnanaml w obrebie budynku izbe lub zespc’fi

nezpoérednlo przylegajqcych do s‘ebx‘e Izb przeznaczonych na staéy pobyt ludzi, siuzqcych zaspokajaniu ich potrzeb mweszkam‘owych, ktére stanowiq odrebny

przedmiot: wiasnoéci, najrnu lub innego prawa uprawniajacego do u2ywanla Iokalu, posiadama bez tytuiu prawnego, spotdzwelczego Iokatorskiego prawa do

rokalu mieszkalnego, spotdzielczego woasnos'ciowego prawa do \okalu mieszka‘nego, z wqczeniem garazy, p‘wmc. Loka|em mieszkalnym jest réwniei budynek
mleszkalny jednorodzmny, niezaleznie 0d sposobu zabudowy.

‘ Kwote zwolnlenia w czeéci z opiaty za gosuodarowanie odpadaml komunalnymi wlaécicieH meruchomos’m zabudowanvch nudynkami mieszkalnymx

jednorodzinnymi, kompostujqcych bioodpady stanowiace odpady komunalne w kompostowniku przydomowym okreéla Uchwata Rady Mrasta Gliwice

5 W przypadku senia jednej dek‘aracji #aczme przez wszystkich wspéiw’aécwc‘eli, wraz z deklaraqa naleiy ziozyc’ zamcznik DW-1 DANE 0 PODMIOTACH
ZOBOWIAZANYCH DO ZLOiENIA DEKLARACJI O WYSOKOéCI OPLATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNVML

5 Wlaéclciele nleruchomos’ci jednorodzinnych wraz 2 deklarac zobowqam sq z§ozyé zaéacznik DOO-l DANE DOTYCZACE ODPADOW KOMUNALNYCH
I ZBIORNIKOW BEZODPtYWOWYCH, ktéry przekazywany jest Wydziaiowl Przedsiewziec’ Gospodarczych i Us§ug Komunalnych Urzedu Miejskiego w Gllwrcach
w celu twcrzenia ew‘dencji zbiornikéw bezodwowych.

W przypadku reprezentowania wOas’clcxela nieruchomoéc: przez pdnomucnika do deklaracji naleiy dolqczyc' pemomocmctwo wraz z dowodem ulszczenia naleznej
opbaty skarbowej.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZACA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie 2 art. 13 ust. 1 i 2 rozporzqdzema Parlamentu Europejskwego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zw<azku z przetwarzanlem danych osobowych i w sprawle swobodnego pneplywu takich danych oraz uchylema dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzqdzenie
o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, str. 1, z péz’n. 2m.) da‘e) "RODO", InformUJe, 19:

1. Administratorem Pam/Pena danych osobowych jest Prezydent asta GHwice z sledsa przy uI, Zwyciestwa 21, 44-100 tice.

2. W sprawach ochrony swoich danych mozna s>e kontakmwaé 1 inspektorem ochrony danych osobowych plsemnie (na adres siedziby Administraxora wskazany
powvzej) lub korespondenqa e-mail na adres: \od@um.g|\wice.pl. Osoby n‘rekorzystajace z poczty elektronicznej mega ztozyc' zapytam’e pisemnie, telefonicznie
lub osobiécie do protokoiu w Informacjt Glownej w holu Urzedu od strony ul. Zwydestwa 21 (tel. 239-11-65 tub 239-12-54).

3. Pani/Pana dane bedq przetwarzane zgodnie 2 art. 6 ust. 1 HI. c, e RODO, w zwxqzku z zakresem zadar’l zwuqzanych z realizacja opiaty za gospodarowanie
odpadami komunalnyml, naloionvch ustawq:

— z dnia 13 wrzeénia 1996r. o utrzymaniu czystos’ci i porzqdku w gm'mach,

- z dma 29 sierpnla 1997r. - Ordynacja podatkowa,

- z dnia 17 czerwca 1966p o postepowanlu egzekucyjnym w admlmstracji,

- z dnla 14 czerwca 1960r, Kodeks postepowania administracyjnego oraz innnych ustaw, przepxséw wykonawczych,

4. Odbiorcaml danych osobowych beda wyhczme podmloty uprawmone do uzyskania danych osobowych na podstawm przepiséw prawa oraz firmy s'wiadczace
obslugg informatycznq na padstawie odrebnych uméw.

S. Pam/Pane dane beda przechowywane przez okres nlezbedny do realizacfi celu przetwarzania, lecz n‘e krécej m2 okres wskazany w przeplsach o archiwizacji.

6. Posiada Paw/Pan prawo do zadania 0d admmistratora dostepu do swoich danych osobowych, ich sprostowama, ogramczenia przetwarzanla lub prawn
wnieslenia sprzeclwu wobec przetwarzama danych. W przypadku nieprewidmwoéci przy przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych przysmgUJe Pam/Panu
prawo wniesiema skargl do orgamu nadzorczego, ktorym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegaja zautomatyzowanemu podejmowamu decyzji (profMowamu).
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POLA JASNE WYPELNIA WLAéCICIEL NIERUCHOMOS'CL NALEZY WYPEtNIC KOMPUTEROWO LUB RECZNIE, DUZYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 6 Za¥qcznik nr 2

, do uchwaiy Nr XXI/521/2016
DANE O NIERUCHOMOSCIACH ZAMIESZKALYCH1 RadyMiastaGliwicc

z dnia 17 lislopada 2016 r.
PESEL*/NIP** IMIE I NAZWISKO*/ PELNA NAZWA PODMIOTU**

Illllllllll] NRZALACZNIKA
REGON**

' wypemiajq osoby fizyczne

" wypeJniajq osoby prawne ma? Jednost organizacyjne nleposmdajace osobowoéci prawnej‘

1 Zalaczmk DON- 1 - DANE O NIERUCHOMOSCIACH ZAMIESZKALYCH zawnerajacy wykaz meruchomoéci zamieszkatychl na ktérych powstajq odpady komunalne, zgodnle z informaqami 2 czeécu E. naleZy zIoiyc' wraz
z dcklarac o wysokos'cx opiaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku skladania dektaracjl przez podmioty posiadajace wrecej nIz jedna nieruchomoéc’ zamieszkakq oraz w przypadku nieruchornos'ci
Wielolokalowych,

9 Przez powierzchnie lokalu mieszkalnego nalezy rozumieé powierzchnig wszystklch pomieszczefi znajdujqcych sic w Iokalu. Powierzchnie mieny sie_ po wewnetrznej dlugos'ci s'cian na wszystkich kondygnacjach z wytkiem
powierzchni klatek schodowych oraz szybéw diwigowych, przy czyrn powierzchniq pomieszczefi lub ‘ch czeéci oraz czes'ci kondygnacji 0 wysokoéc: w s'wuetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza sic: do powierzchm lokalu w 50 0/0, a )eieh

wysokos'c' Jest mniejsza niz 1,40 m, powierzchme tq pomija siQ. Jako lokal mleszkalny naleiy rozumieé wydznelona trwatymi s'cianami w obrebie budynku izbg lub zespét bezpoérednio prZylegajqcych do siebie izb prZeznaczonych na
staly pobyt ludzi, Sluiqcych zaspokajaniu lch potrzeb mieszkaniowych, ktére stanOWIa odrebny pnedmiot: Masnos'ci, nejmu lub innego prawa uprawniajqcego do uiywania lokalu, posiadania bez tytuéu prawnego, spéldzielczego
lokatorskiego prawa do Iokalu mieszkalnego, spéidzielczego wlasnoéciowego prawa do Iokalu mieszkalnego, z wylaczeniem garaiy, piwnic.
Lokalem mieszkalnym jest réwniei budynek mieszkalny jednorodzmny, nieza|einie od sposobu zabudowy.

)w hmmcmu uslalunym pl’LCl § 3 uchwaba nr X/ 1 78/20“? Rady Mlasm Ghmcc I dun: 2K Ilsmpada 2019 r. w spramc 7nnan) uchwmy w spramc wzuru dcklurac]. u msokou‘: npéaty 7a gospadarnuamc ndpadami kumunalnyml skladanq pr/c/ Muscmch mcruchommu mnucukab ch may
‘wkrcflcnla wnrunLuv. I lrylvu skladnniz! dckklracji u wysukukci upmly 7;) gnspadnmwamc udpadann knmuna|n)mi :Ia pomuca smdkow Lomunikacji Clcklrnnic/ncj (DI Uri. Wuj. Slqskicgu 1 20 l ‘J r [102‘ X462). kléra “cum w ncic 1 dnicm l slyclnia 2020 r,

DON-1
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POLA JASNE WYPELNIA WLASCICIEL NIERUCHOMOSCI. NALEZY WYPELNIC KOMPUTEROWO LUB RECZNIE, DUZYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBXESKIM KOLOREM

j a .
u Ax....-.‘_-; v , ' , '

geadfi’fi _ .x~y .. _

Ifi-V,

“:3

::%
b

Mq L fix”)!

Id: 4C7BF8F9—6FE9»488A~9F2F—32472D96F4C6‘ Projekm Strona 10



POLA JASNE WYPECNIA WLASCICIEL NIERUCHOMOSCI. NALEZY WYPELNIC NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RECZNIE, DUZYMI DRUKOWANYMI LITERAMI,
CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

Zaiqcznik m‘ 3
do uchwefiy Nr XXI/521/2016
Rady Miasta Gliwice
z dnia 17 listopada 2016 r

‘J'T'T‘ :‘W”2:925;

WWw

A.
Y.

1. Imie l Nazwlsko‘lPelna nazwa podmlotu’” 2. Numer PESEL‘

3. Data urodzeniau‘ 4. Imie ojca"* 5. Imie matki"“

6. Identyfikator podatkowy NIPM 7. Identyfikator REGON" 8. Klasa PKD“ (pots meobowiazkowe)

10. Wojewédztwu

12. Grnina 13. Ulica 14. Nr domu 15. eokalu

18. Numer telefonu kontaktowego. - ' 17. t16 MleJSCOWO§C KOd pocz owy (pore meubowazkowe)

mmasooxonasvouaencsue...my
19. Kraj 20. Wojewédztwo 21. Powiat

22. Gmlna 23. Ulica 24. Nr domu 25. eokalu

26. Miejscowos’é 27. Kod pocztowy

28. Imig I Nazwisko skladajacego deklaracjt: / osoby 29. Podpis (pieczeé)
reprezentujacej skladajacego deklaracjg

30. Imie i Nazwisko skladajacego deklaracje / osoby 31. Podpis (pieczec‘)
reprezentujacej skoadajacego deklaracje

32. Imie i NazwIsko skladajqcego deklaracje / Dsoby 33. Podpis (pieczeé)
reprezentujacej skladajacego deklaracje

34. Imie i Nazwisko/teIefon osoby wskazanej do kontaktu w sprawie formularza (dane nieobowlazkowe)

* wypeiniajq osoby fizyczne

** wypelniajq osoby prawns oraz Jednostki organizacyjne nieposxadajace osobowos’ci prawnej

u» - wypemiaja osoby flzyczne, krérym me zosta? nadany nr PESEL
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POLA JASNE WYPELNIA WLASCICIEL NIERUCHOMOSCI. NALEZY WYPELNIC NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RECZNIE, DUZYMI DRUKOWANYMI LITERAMI,
CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

._,,.

Azoaowms’cnr DO ZLOZENIA DEKLARA
. rug...'éBéPODAROWANIE- ODPAVD’AM«- I“ 161'};~ . “'2. “Mirth.“KKK:-

Nurner PESEL"l

37. Data urodzeniaM * 38. Imie ojca*" 39. Imle matki‘"

40. Identyflkator podatkowy NIPMl 41. Identyfikator REGON” 42. Klasa PKD“ (pole nieobowiqzkowe)

«my , .g.a.ZKAIN;it?"" g ~92... “ff/151;.
we ’

rg
7"?

50. Miejscowo§é

m .1...“ ., .
43. Kraj 44. Wojewédztwo 45. Powlat

46. Gmina 47. UIica 48. Nr domu 49. eokalu

52. Numer teleIonu xon-amcwego51. Kod pocztowy
(pole nieobqzkowe)

’5’.‘-y.~..‘15.."— ‘IS‘fKIflMEI-NCJI (Wypemlé -je2eli jest ifiny‘l
53. Kraj 54. Wojewédztwo 55. Powiat

56. Gmlna 57. Ulica 58. Nrdamu 59. eokalu

60. Miejscowoéé 61. Kud pocztowy

62.1mm l Nazwlsko skladajacego deklaracje
reprezentujqcej skladajacego deklaracje

64. Imie i Nazwlsko skiadajqcego deklaracje
reprezentujqcej skladajacego deklaracje

66. Imle i Nazwlsko skhdajqcega deklaracje
reprezentujacej skladajacego deklaracje

/ osoby 63. Podpls (pleczeé)

/ osoby 65. Podpls (pieczeé)

/ osoby 67. Podpls (pieczgé)

68. Imie i Nazwlsko/telefon osoby wskazanej do kontaktu w sprawie formularza (dane nieobowiazkowe)

‘Zaficznik Dw-1 DANE 0 PODMIOTACH ZOBOWIAZANYCH DO ZLOiENIA DEKLARACJI 0 WYSOKO§CI OPLATV ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI nefleiy doiqczyé do deklaracji o wysokoéci ophaty za gospodarowanie odpadami komunainymi w przypadku zlo‘zenia jednej
deklaracji tqcznie przez wszystkich wspéMOas'cicieli.

Id: 4C7BF8F9-6FE9-488A-9F2F-32472D96F4C6, ProjekII



POLA JASNE WYPEtNlA WLA§C1C1EL NIERUCHOMO§CL NALEZY WYPELNIC KOMPUTEROWO LUB RECZNIE, DUZYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB
NIEBIESKIM KOLOREM.

Za1qczn1k nr 4
d0 uchwa1y Nr XXI/521/2016
Rady Miasta Gliwice
z dnia 17 listopada 2016 r.

2"”4ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBY “-i'f 'i‘i '«#124;-

3. Kraj 4. Wojewédztwo 5. Powiat

6. Gmina 7. Ulica 8. Nr domu 9. Nr Iokalu

10. Miejscowoéé 11. Kod pocztowy 12. Numer telefonu kontaktowego

’Afiké’siNI’ERUCHOMQSCII NA KTOREJ pow5'rAJ1

Lu; ZNAJDUJE SIE zBIdRNIK
13. Gmina 14. Ulica 15. Nr domu 16. Nr Iokalu

GLIWICE

17. Obreb 18. Nr geodezyjny dzialki

;. T 1; 3155:1135 -.«Hf..- :' ’11;
A13. wyposazon est“! in, 'r

. . -. m 2’7?

19. Nieruchomoéé wskazana w czes’ci A.3. wyposaiona jest w (zaznaczyc’ w+aéciwy kwadrat):

1:1 ZBIORNIK BEZODPLYWOWY [j PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIE 1:] PODLACZENIE DO SIECI
s’cxaKéw KANALIZACYJNEJ

20. Nieruchomo§é wskazana w czeéci A.3. wyposaiona jest w kompostownik (zaznaczyt’; w1as'ciwy kwadrat):

1:1 TAK [:1 NIE

1 Za1acznik DUO-1 DANE DOTYCZACE ODPADOW KOMUALNYCH I ZBIORNIKOW BEZODPLYWOWYCH Zobowqmm 5a z1ozyc' w1aécicie1e nieruchomoéc1

Jedncrodzinnych wraz z deklaracja o wysokos’m op1aty za gospocarowame odpadami komunahwml. Za1aczmk DUO—1 przekazywany jest do Wyduam Przedsiewzxec‘

Gospodarczych i Usfug Komunamych Urzedu M1315k1egu w (Sm-«mach w celu tworzen1a emcencn zblormko'w bezodpwwowych.
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7) Za1qcznik nr 5
do uchwa1y Nr XXI/521/2016
Rady Miasta Gliwice
z dnia 17 listopada 2016 r.

<?xm1 version="1.0" encoding="UTF-8"?><xsd:schema
xmlns:xsd="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/ZOOl/XMLSchema-instance”
xmlns:adr="http://crd.g0v.pl/xm1/schematy/adres/2009/ 1 1/09/"
xmlns:typ="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/Z009/1 1/16/"
xmlns:meta="http://crd.g0v.p1/xm1/schematy/meta/2009/1 1/16/"
xmlns:st1=”http://crd.g0v.p1/xm1/schematy/struktura/2009/ 1 1/16/”
xmlns:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xm1dsig#"
xmlns:ins:"http://crd.gov.p1/xml/schematy/instytucja/2009/1 1/16/"
xmlns:03="http://crd.gov.pl/xm1/schematy/osoba/2009/1 1/16/"
xmlns=”http://rwd.sekap.pl/wzor/2020/07/20/2885/"
xmlns:oso=”http://crd.g0v.pl/xm1/schematy/osoba/2009/ 1 1/16/"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/1 1/16/"
xmlns:xs="http://www.w3.org/ZOOl/XMLSchema"
targetNamespace=”http://rwdlsekap.pl/wzor/2020/O7/20/2885/" elementFormDefault="qualified”
attributeFormDefauIt=”unqualified"> <xsdzimport
namespace:"http://www.w3.org/2000/09/xm1dsig#"
schemaLocation=”http://www.w3.org/TR/xmIdsig-core/xm1dsig-core-schema.xsd"/> <xsdzimport
namespace="http://crd.gov.p1/xm1/schematy/adres/2009/ 1 1/09/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/Z009/ 1 1/09/adres.xsd"/> <xsdzimport
namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/Z009/ 1 1/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/ 1 1/16/osoba.xsd"/> <xsdzimport
namespace=”http://crd.gov.p1/xml/schematy/instytucja/2009/ 1 1/16/"
schemaLocation=”http://crd.g0v.p1/xml/schematy/instytucj a/2009/1 1/16/instytucja.xsd"/> <xsdtimport
namespace="http://crd.gov.pl/xm1/schematy/meta/2009/1 1/16/"
schemaLocation="http://Crd.gov.pl/xml/schematy/meta/Z009/1 1/16/meta.xsd"/> <xsd:imp0rt
namespace="http://crd.gov.p1/xm 1/schematy/struktura/2009/ 1 1/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.p1/xm1/schematy/struktura/2009/1 1/16/struktura.xsd"/> <xsd:import
namespace="http://crd.g0v.pl/xm1/schematy/typy/2009/1 1/16/"
schemaLocation="http://crd.g0v.p1/xml/schematy/typy/2009/1 1/16/typy.xsd"/> <xsdzannotation>
<xsd:documentation>Deklaracja 0 wysokos’ci 0p1aty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi</xsd:d0cumentation> </xsd:annotation> <xsd:element name="D0kument"
type="DokumentTyp"/> <xsdzcomplexType name="D0kumentTyp”> <xsdzsequence> <xsd:element
name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp"/> <xsdzelement name="DaneD0kumentu"
type:”str:DaneD0kumentuTyp”/> <xsd:e1ement name="TrescDokumentu"
type="TrescDOkumentuTyp"/> <xsdzelemem ref="ds:Signature” minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/> </xsd:sequence> </xsd:complexType> <xsdzcomplexType
name="TrescD0kumentuTyp” mixed="false"> <xsdzcomplexContent mixed="false"> <xsd:extension
base="str:TrescD0kumentuTyp"> <Xsdzsequence> <xsd2element name="Zr0d10" type=”xsd:string”>
<xsdzann0tation> <xsd:documentation>2réd10</xsd:documentation> </xsd:annotati0n>
</xsd:element> <xsd2e1ement name="Podstawa" type="xsd:string”> <xsdzannotation>
<xsd:documentation>Podstawa prawna</xsd:documentation> </xsd:armotation> </Xsd:element>
<xsd:element fixed="Dek1aracja przeznaczona jest dla w1as'cicieli nieruchomos’ci zamieszka1ych
p01020nych na terenie miasta Gliwice. Przez wlas'ciciela nieruchomos’ci rozumie sic; réwniez
wspé1w1aécicieli, uZytkownikéw wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadajqce
nieruchomos’ci w zarzqdzie lub uZytkowaniu, a takZe inne podmioty w1adajqce nieruchomos’ciq. JeZeli
nieruchomos’é jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w ktérym ustanowiono 0dr¢bnq
w1asnos’c’ lokalu, obowiqzki w1as’ciciela nieruchomoéci wspélnej oraz wiaéciciela lokalu obciajq

7) w beieniu uslalonym przez § 2 uchwaly nr XVII/338l2020 Rad)‘ .‘iasIa Gliwice z dnia 3O lipca 2020 r. w sprawic zmiany uchwa1ywspmwie wLoru dcklaracji
o wy‘sokos’ci op1aty 2a gospodamwanic odpadami k0muna1nymi sk1adancj prlcz w1as'cicieli niemchomns'ci zamicszkalych oraz okreélenia warunkéw i lryhu sk1adania
deklaracji o wysokoici opkuy za gospodamwanic odpadami komunalnymi za pomocq s'rodkéw komunikacji eleklroniczncj (Dz. Urz. Woj. Slqskiego 2 2020 r. poz. 5965).
kléra weszkx w Zycie z dnicm l paidziemika 2020 r.
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wspélnotc; mieszkaniowq albo spéidzielnig mieszkaniowa" name="Skladajacy" type=”xsd:string">
<xsdzannotation> <xsd:documentation>SHadana przez</xsd:documentati0n> </xsd:ann0tation>
</xsd:element> <xsdzelement fixed="Urzad Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwyci¢stwa
21" name="MiejsceSkladaniaDekIaracji" type=”xsd:string"> <xsdzannotation>
<xsd:documentati0n>Miejsce skiadania</xsd:documentati0n> </xsd:annotation> </xsd:e1ement>
<xsdzelement name="TenninSkladania" type=”xsd:string"> <xsdzannotation>
<xsd:documentation>Termin sk%adania</xsd:documentation> </xsd:ann0tation> </xsd:element>
<xsdzelement fixedZ'Trezydent Miasta Gliwice" name="OrganWlasciwy" type="xsd:string">
<xsdzann0tation> <xsd:documentati0n>Nazwa organu, ktéremu sldadana
jestdeklaracja</xsd:documentati0n> </xsd:ann0tation> </xsd:element> <xsdzelement
name="ObowiazekZlozenia"> <xsd2annotation> <xsd:documentati0n>0b0wiqzek zloZenia
deklaracji</xsd:d0cumemation> </xsd:ann0tati0n> <xsdzcomplexType> <xsdzsequence>
<xsdzelement name="OkolicznosciPowodujaceZlozenieDeklaracji"> <xsd2ann0tati0n>
<xsd:documentation>0kolicznoéci powoduj aceobowiqzek floZenia deklaracji</xsd:documentati0n>
</xsd:annotation> <xsdzcomplexType> <xsdzsequence> <xsd:choice> <xsdzelement
name:"Pierwsza”> <xsdzann0tation> <xsd:documentation>pierwsza deklaracja</xsd:d0cumentation>
</xsd:annotati0n> <xsdzcomplexType> <xsdzsequence> <xsdzelement name="Data">
<xsdzannotation> <xsd:documentati0n>ob0wiqzuje 0d (rok—miesiqc)</xsd:documentati0n>
</xsd:annotation> <xsd:c0mplexType> <xsdzsequence> <xsd:element name=”Miesiac">
<xsd2ann0tation> <xsd:documentati0n>miesiqcod ktérego obowiqzuje
deklaracja</xsd:documemati0n> </xsd:annotati0n> <xsd:simpleType> <xsdzrestriction
base=”xsd:string"> <xsd:enumeration value:""></xsd:€numeration> <xsdzenumerati0n
value="styczer’l"></xsd:enumeration> <xsdzenumerati0n valuc="1uty"></xsd:enumeration>
<xsdzenumeration value="marzec”></xsd:enumerati0n> <xsd:enumeration
value="kwieciefi"></xsd:enumerati0n> <xsdzenumerati0n value:"maj”></xsd:enumerati0n>
<xsdzenumeration value:"czerwiec"></xsd:enumerati0n> <xsdzenumerati0n
value:"lipiec"></xsd:enumerati0n> <xsd:enumeration value:"sierpiefi"></xsd:enumeration>
<xsd:enumerati0n value="wrzesiefi"></xsd:enumeration> <xsdzenumeration
value="paZdziemik"></xsd:enumeration> <xsdzenumerati0n value:”listopad"></xsd:enumeration>
<xsdzenumeration value="grudziefi"></xsd:enumerati0n> </xsd:restricti0n> </xsd:simpIeType>
</xsd:element> <xsd:elemem ref="typ:Rok"></xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:comp1exType>
</xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:c0mplexType> </xsd:element> <xsd:element
name="Zmiana"> <xsdzann0tati0n> <xsd:documentation>nowa deklaracja</xsd:documentation>
</xsd:ann0tati0n> <xsd:complexType> <xsdzsequence> <xsdzelement name="Data">
<xsdzannotation> <xsd:d0cumentati0n>0bowiqzuje 0d (r0k-miesiqc)</xsd:documentation>
</xsd:annotation> <xsd:c0mplexType> <xsd:sequence> <xsdzelement name="Miesiac”>
<xsdzann0tati0n> <xsd:documentation>miesiqcod ktércgo obowiqzuje nowa
deklaracja</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsdzsimpleType> <xsdzrestriction
base="xsd:string”> <xsdzenumerati0n value=”"></xsd:enumeration> <xsd:enumeration
value="styczefi”></xsd:enumerati0n> <xsdzenumeration value:”luty”></xsd:enumerati0n>
<xsdzenumeration value="marzec"></xsd:enumeration> <xsdzenumerati0n
V21lue="kwiecier’1"></xsd:enumeration> <xsdzenumerati0n value="maj"></xsd:enumerati0n>
<xsdzenumerati0n va1ue=”czerwiec"></xsd:enumerati0n> <xsdzenumeration
value=”Iipiec"></xsd:enumeration> <xsd:enumerati0n value:"sierpiefi”></xsd:enumeration>
<xsdzenumerati0n value:"wrzesiefi"></xsd:enumeration> <xsdzenumerati0n
value="paZdziernik"></xsd:enumerati0n> <xsdzenumerati0n value="1istopad"></xsd:enumeration>
<xsdzenumerati0n value:"grudziefi"></xsdzemlmerati0n> </xsd:restricti0n> </xsd:simp1eType>
</xsd:element> <xsdzelement ref="typ:Rok”></xsd:elemem> </xsd:sequence> </xsd:c0mplexType>
</xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:c0mplexType> </xsd:element> <xsdzelement
name="Wygasniecie"> <xsdzann0tati0n> <xsd:documentali0n>k0rekta
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deklaracji</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsdzcomplexType> <xsdzsequence>
<xsdzelement name="Data”> <xsd:ann0tation> <xsd:documentation>ob0wiqzuje 0d (rok-
miesiqc)</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsdzsequence> <xsd2element
name="Miesiac"> <xsdzann0tation> <xsd:documentation>miesiqc 0d ktérego obowiqzuje
k0rekta</xsd:documentation> </xsd:armotation> <xsd:simpleType> <xsd2restriction
base="xsd:string"> <xsd:enumerati0n value="”></xsd:enumerati0n> <xsdzenumeration
value:"styczefi"></xsd:enumeration> <xsdzenumeration value="1uty"></xsd:enumerati0n>
<xsdzenumeration value="marzec"></xsd:enumeration> <xsdzenumerati0n
value:"kwieciefi”></xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="maj"></xsd:enumeration>
<xsd2enumerati0n value=”czerwiec"></xsd:enumerati0n> <xsdzenumerati0n
value="lipiec"></xsd:enumeration> <xsdzenumeration value="sierpiefi"></xsd:enumerati0n>
<xsdzenumerati0n value="wrzesiefi”></xsd:enumeration> <xsdzenumeration
value="pa2dziemik”></xsd:enumeration> <xsdzenumerati0n value="1istopad"></xsd:enumeration>
<xsdzenumeration value="grudziefi"></xsd:enumerati0n> </xsd:restricti0n> </xsd:simpleType>
</xsd:element> <xsdze1ement ref="typ:Rok”></xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:comp1exType>
</xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:comp1exType> </xsd:element> </xsd:ch0ice>
</xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType>
</xsd:element> <xsd:element name:"DaneSkladajaceg0"> <xsd2ann0tation>
<xsd:documentation>P0dmi0t zobowiqzany do z’roZenia deklaracji</xsd:d0cumentati0n>
</xsd:annotation> <xsdzcomplexType> <xsdzsequence> <xsdzelement
name="SkladajacyDeklaracje"> <xsdzamlotati0n> <xsd:documentati0n>Rodzaj
podmiotu</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsdzcomplexType> <xsdzsequence>
<xsdzchoice> <xsdzelement name="Wlasciciel”> <xsdzann0tati0n>
<xsd:documentation>Wias’ciciel</xsd:documentation> </xsd:ann0tation> <xsd:complexType>
<xsdzsequence> <xsdzchoice> <xsd:element name="OsobaFizyczna”> <xsdzann0tati0n>
<xsd2documentation>Osoba fizyczna</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsdzcomplexType>
<xsdzsequence> <xsdzelement name="OsobaFizycznaDane"> <xsdcannotation>
<xsd:documentation>- daneidentyfikacyjne</xsd:documentation> </xsd:annotation>
<xsdzcomplexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="os:Nazwisk0" maxOccurs="3"
minOccurs="1”></xsd:element> <xsd:element name="PierwszeImie" type="os:ImieTyp">
<xsdzann0tation> <xsd:documentation>Pierwszeimi¢</xsd:documentati0n> </xsd:annotati0n>
</xsd:element> <xsdzelement name="Pesel" type="os:PESELTyp"> <xsdzann0tation>
<xsd:documentati0n>PESEL</xsd:documentation> </xsd:ann0tation> </xsd:element> <xsd2element
name="lmieca" type="os:1mieTyp" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:ann0tati0n>
<xsd:documentation>1mi¢ ojca</xsd:documentati0n> </xsd:annotati0n> </xsd:element>
<xsdzelement name="lmieMatki" type="os:1mieTyp" maxOccurs=" l " minOccurs:”0”>
<xsd2annotation> <xsd:documentation>1mi¢ matki</xsd:documentation> </xsd:ann0tation>
</xsd:element> <xsdzelement ref=”os:DataUrodzenia" maxOccurs="1"
minOccurs="O"></xsd:element> <xsd:element ref="adr:Telef0n" maxOccurs="1"
minOccurs="O”></xsd:element> <x5dtelement name="AdresZamieszkania" type="adr:AdresTyp">
<xsd:annotati0n> <xsd:documentation>Adreszamieszkania</xsd:documentati0n> </xsd:annotati0n>
</xsd:element> <xsdzelement name="AdresDoKoresp0ndencji" minOccurs:"0" maxOccurs=" l "
type="adr:AdresTyp"> <xsdzannotation>
<xsd:d0cumentation>Adresdokorespondencji(uzupelniéj eZelijestinnyniZadreszamieszkania)</xsd:doc
umentation> </xsd:ann0tation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType>
</xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element
name="OsobaPrawna"> <xsdzann0tation> <xsd:documentati0n>Osoba prawna</xsd:documentati0n>
</xsd:annotation> <xsdzc0mplexType> <xsd:sequence> <xsdzelement name="OsobaPrawnaDane"
type=”OsobaPrawnaType"> <xsd:ann0tati0n> <xsd2documentati0n>-
daneidentyfikacyjne</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence>
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</xsd:complexType> </xsd:element> <xsdzelemen1 name=“JednostkaOrganizacyjna">
<xsdzann0tati0n> <xsd:d0cumentation>Jednostka organizacyjna nieposiadajqca osobowos'ci
prawnej</xsd:documentation> </xsd:ann0tati0n> <xsdzcomplexType> <xsd:sequence> <xsd2element
name:"OsobaPrawnaDane" type=”OsobaPrawnaType"> <xsdzannotation> <xsd:documentation>—
daneidentyfikacyjne</xsd:documentation> </xsd:ann0tati0n> </xsd:element> </xsd:sequence>
</xsd:c0mplexType> </xsd:element> </xsd:ch0ice> </xsd:sequence> </xsd:c0mplexType>
</xsd:element> <xsd:element name="Wsp01wlasciciel"> <xsdzannotation>
<xsd:documentation>Wspéhflaéciciel</xsd:documentation> </xsd:ann0tation> <xsdrcomplexType>
<xsdzsequence> <xsd:ch0ice> <xsdzelemem name:"OsobaFizyczna"> <xsdzannotati0n>
<xsd:documentation>Osoba fizyczna</xsd:documentati0n> </xsd:anr10tati0n> <xsdzcomplexType>
<xsdzsequence> <xsdzelement name:"OsobaFizycznaDane"> <xsdsannotation>
<xsdzdocumentation>- daneidentyfikacyjne</xsd:documentation> </xsd:annotation>
<xsdzc0mplexType> <xsdzsequence> <xsdzelement ref:”os:Nazwisk0" maxOccurs=
minOccurs:”1”></xsd:element> <xsd:element name="PierwszeImie" type="os:lmieTyp”>
<xsd2annotation> <xsd:documemati0n>Pierwszeimig</xsd:documemation> </xsd:annotati0n>
</xsd:elemem> <xsdzelemem name="Pesel" type="os:PESELTyp"> <xsdzann0tation>
<xsd:documentati0n>PESEL</xsd:documentation> </xsd:ann0tati0n> </xsd:element> <xsdzelement

u‘HI
J

name="Imieca" type="os:1mieT}/p" maxOccurs="1 " minOccurs="O”> <xsd:annotation>
<xsd:documentati0n>lmi¢ 0jca</xsd:documentation> </xsd:annotati0n> </xsd:element>
<xsdzelement name="ImieMatki" type=”os:ImieTyp” maxOccurs="l" minOccurs="0”>
<xsdzann0tation> <xsd1documentati0n>lmi¢ matki</xsd:documentation> </xsd:ann0tati0n>
</xsd:e1ement> <xsd:elemem ref="os:DataUr0dzenia" maxOccurs="1”
minOccurs=”O”></xsd:elemem> <xsdzelement ref="adr:Telef0n" maxOccurs=" 1“
minOccurs="0"></xsd:elemem> <xsdzelement name="AdresZamieszkania" type="adr:AdresTyp">
<xsdzannotati0n> <xsd:documentation>Adreszamieszkania</xsd:documentati0n> </xsd:annotation>
</xsd:element> <xsdzelement name:”AdresDoKorespondencji" minOccurs="O" maxOccurs=”] "
type:”adr:AdresTyp”> <xsdzannotation>
<xsd:documentation>Adresdokorespondencji(uzupe}nic’jeZelijestinnyniZadreszamieszkania)</xsd:doc
umentation> </xsd:ann0tation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType>
</xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsdzelement
name=”OsobaPrawna"> <xsd2annotation> <xsd:documentation>Osoba prawna</xsd:documentati0n>
</xsd:annotation> <xsdzcomplexType> <xsdzsequence> <xsdzelemem name=”OsobaPrawnaDane"
type=”OsobaPrawnaType"> <xsd:annotati0n> <xsd:d0cumentation>—
daneidentyfikacyjne</xsd:documemati0n> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence>
</xsd:complexType> </xsd:element> <xsd1element name:"JednostkaOrganizacyjna">
<xsd:annotation> <xsd:d0cumentation>Jednostka organizacyjna nieposiadajqca osobowos'ci
prawnej</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsdzcomplexType> <xsd:sequence> <xsdzelemem
name="OsobaPrawnaDane" Iype="OsobaPrawnaType"> <xsd:ann0tati0n> <xsd:documentation>-
daneidentyfikacyjne</xsd:documemation> </xsd:ann0tation> </xsd:element> </xsd:sequence>
</xsd:complexType> </xsd:elemem> </xsd:choice> </xsd:sequence> </xsd:complexType>
</xsd:element> <xsd:element name="Jednostka"> <xsdzannotati0n>
<xsd:documentati0n>Jednostkaorganizacyjnalub osobaposiadajacanieruchomos’éw
zarzqdzielubuZytkowaniu</xsd:d0cumentation> </xsd:ann0tati0n> <xsdzc0mplexType>
<xsdzsequence> <Xsd:ch0ice> <xsdzelement name="OsobaFizyczna"> <xsdzann0tation>
<xsd:documentati0n>050ba fizyczna</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsdzcomplexType>
<xsdzsequence> <xsdzelement name:"OsobaFizycznaDane"> <xsd:annotation>
<xsd:d0cumentation>- dane identyfikacyj ne</xsd:d0cumentati0n> </xsd:annotation>
<xsd:complexType> <xsdzsequence> <xsdzelement ref:”os:Nazwisko” maxOccurs=”3"
minOccurs="1"></xsd:element> <xsdzelement name="Pierwszelmie" type="os:1mieTyp">
<xsdzannotation> <xsd:documentati0n>Pierwszeimigdxsd:documentation> </xsd:ann0tati0n>
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</xsd:element> <xsdzelement name:"Pesel” type=”os:PESELTyp"> <xsd:ann0tation>
<xsd:documentati0n>PESEL</xsd:documentation> </xsd:armotation> </xsd:element> <xsdzelement
name="Imieca" type="os:ImieTyp" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:ann0tati0n>
<xsd:d0cumentation>lmi¢ ojca</xsd:documentati0n> </xsd:ann0tati0n> </xsd:element>
<xsdzelement name="1mieMatki" type="os:ImieTyp" maxOccurs="1” minOccurs="O">
<xsd2ann0tati0n> <xsd:documentati0n>lmi¢ matki</xsd:documentati0n> </xsd:annotation>
</xsd:element> <xsd:element ref="os:DataUr0dzenia" maxOccurs=" l "
min0ccurs="0”></xsd:element> <xsdzelement ref="adr:Telefon” maxOccurs="1"
minOccurs="0"></xsd:element> <xsdzelement name:”AdresZamieszkania" type=”adr:AdresTyp">
<xsdzannotati0n> <xsd2documentation>Adres zamieszkania</xsd:documentation> </xsd:ann0tation>
</xsd:element> <xsd:element name:"AdresDoKorespondencji" minOccurs="0" maxOccurs=” 1 "
type="adr:AdresTyp"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres do korespondencji (uzupemié
jeZeli jest inny niz adres zamieszkania)</xsd:documentati0n> </xsd:ann0tati0n> </xsd:element>
</xsd:sequence> </xsd:c0mplexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:c0mplexType>
</xsd:element> <xsdzelement name="OsobaPrawna"> <xsd2annotation> <xsd:documentation>Osoba
prawna</xsd:documentati0n> </xsd:ann0tati0n> <xsdzcomplexType> <xsdzsequence> <xsd:element
name="OsobaPrawnaDane" type:”OsobaPrawnaType"> <xsd:ann0tati0n> <Xsd:documentation>-
daneidentyfikacyjne</xsd:documentation> </xsd:ann0tation> </xsd:element> </xsd:sequence>
</xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="JednostkaOrganizacyjna">
<xsdzannotation> <xsdzdocumentation>1ednostka organizacyjna nieposiadaj qca osobowoéci
prawnej</xsd:documentation> </xsd:ann0tati0n> <xsd:complexType> <xsdzsequence> <xsdzelement
name:”OsobaPrawnaDane" type:"OsobaPrawnaType"> <xsdzannotation> <xsd:documentation>-
daneidentyfikacyjne</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence>
</xsd:c0mplexType> </xsd:element> </xsd:ch0ice> </xsd:sequence> </xsd:complexType>
</xsd:element> <xsd:element name="lnny"> <xsdzannotation> <xsd1documentation>lnny
podmiotwiadajqcynieruchomoéciq</xsd:documentati0n> </xsd:annotation> <xsd:complexType>
<xsd:sequence> <xsdzchoice> <xsdzelement name="OsobaFizyczna”> <xsd:ann0tati0n>
<xsdzdocumentation>Osoba fizyczna</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType>
<xsdzsequence> <xsd:element name=”OsobaFizycznaDane"> <xsdzann0tati0n>
<xsd:documentation>- daneidentyfikacyjne</xsd:d0cumentation> </xsd:ann0tation>
<xsd:c0mplexType> <xsd:sequence> <xsdzelement ref=”os:Nazwisko" maxOccurs="3"
minOccurs="l"></xsd:element> <xsd:element name="PierwszeImie" type="os:ImieTyp">
<xsd:annotati0n> <xsd:documentati0n>Pierwszeimi¢</xsd:documentation> </xsd:ann0tati0n>
</xsd:element> <xsd:element name=”Pesel" type="os:PESELTyp"> <xsd2ann0tation>
<xsd:documentation>PESEL</xsd:documentation> </xsd:ann0tation> </xsd:element> <xsdzelement
name="Imieca" Iype="os:lmieTyp" maxOccurs="1" minOccurs=”0"> <xsd:annotation>
<xsd2documentation>lmi¢ ojca</xsd:documentation> </xsd:ann0tation> </xsd:element>
<xsd:element name="lmieMatki" type="oszlmieTyp" maxOccurs=”1" minOccurs="0">
<xsd2annotati0n> <xsd:documentation>lmi¢ matki</xsd:documentation> </xsd:arm0tati0n>
</xsd:element> <xsd:element ref=”os:DataUrodzenia" maxOccurs="1"
minOccurs=”0"></xsd:element> <xsdzelement ref="adr:Telefon" maxOccurs=”1"
minOccurs="0"></xsd:element> <xsdzelement name="AdresZamieszkania" type="adr:AdresTyp”>
<xsdzann0tation> <xsd:documentation>Adres zamieszkania</xsd:documentation> </xsd:ann0tati0n>
</xsd:element> <xsd:element name:"AdresDoKorespondencji" minOccurs="0" maxOccurs="1"
type:”adr:AdresTyp"> <xsdzannotati0n> <xsd:documentation>Adres do korespondencji (uzupeinié
jeZeli jest inny niz adres zamieszkania)</xsd:documentati0n> </xsd:annotation> </xsd:e1ement>
</xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:c0mp1exType>
</xsd:element> <xsdzelement name="OsobaPrawna”> <xsd:annota1ion> <xsdzdocumentati0n>Osoba
prawna</xsd:documentati0n> </xsd:annotation> <xsdzcomplexType> <xsdzsequence> <xsdzelement
name="OsobaPrawnaDane" type="OsobaPrawnaType”> <xsdzann0tation> <xsd:d0cumentation>-
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dane identyfikacyjne</xsd:documentati0n> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence>
</xsd:c0mp1exType> </xsd:element> <xsd:element name="JednostkaOrganizacyjna">
<xsdzannotation> <xsd:documemation>Jednostka organizacyjna nieposiadajqca osobowos'ci
prawnej</xsd:documentation> </xsd:ann0tation> <xsd:c0mplexType> <xsdzsequence> <xsdzelement
name="OsobaPrawnaDane" type:”OsobaPrawnaType"> <xsdzannotation> <xsd:documentati0n>—
dane identyfikacyjne</xsd:documentati0n> </xsd:ann0tation> </xsd:element> </xsd:sequence>
</xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:choice> </xsd:sequence> </xsd:complexType>
</xsd:elemem> </xsd:choice> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:e1ement>
</xsd:sequence> </xsd:c0mplexType> </xsd:e1emem> <xsdzelement name="DaneNieruchomosci">
<xsdcannotation> <xsd:documentati0n>Dane 0 nicruchomoéci zamieszkakj, na ktérej powstajq
odpady komunalne</xsd:documentation> </xsd:annotati0n> <xsdzc0mplexType> <xsdzsequence>
<xsdzelement name="R0dzajnieruchomosci”> <xsdzannotation> <xsd:documentati0n>R0dzaj
nieruchomoéci</xsd:documentati0n> </xsd:annotation> <xsdzcomplexType> <xsd:sequence>
<xsdzch0ice> <xsdzelement name="Jedn010ka10wa"> <xsd2annotati0n>
<xsd:documentati0n>Nieruchom0Sé jednolokalowa</xsd:documentation> </xsd:annotation>
<xsdzcomplexType> <xsdzsequence> <xsdzelement name:"Nieruchomosc”> <xsd:annotati0n>
<xsd:documentation>Nieruchomoéc’</xsd:documentation> </xsd:ann01ation> <xsdzcomplexType>
<xsdzsequence> <xsdzelement ref="adr:Adres"></xsd:element> <xsdzelement name="0breb”
type="str:Tekst65Typ"> <xsdzannotation> <xsd:documentati0n>Obr¢b</xsd:documentation>
</xsd:ann0tati0n> </xsd:element> <xsdzelement name="NumerDzialki" type="str:Tekst65Typ”>
<xsdzannotati0n> <xsd:d0cumentati0n>Nr geodezyjny dzia%ki</xsd:d0cumentation>
</xsd:arm0tati0n> </xsd:element> <xsdzelement name:"PowierzchniaLokalu" type="xsd:decimal">
<xsd2ann0tati0n> <xsd:documentati0n>Powierzchnialokalumieszkalnego</xsd:documentati0n>
</xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="OsKompost"> <xsd2ann0tation>
<xsd:documentati0n>1nf0rmacja Mas’ciciela nieruchomos’ci zabudowanej budynkiem
jednorodzinnym</xsd:documentation> </xsd:ann0tation> <xsdzcomplexType> <xsd:sequence>
<xsdtelement name="Kompost0wnikOs" type:"str:TakNieTyp">
<xsd:annotati0n><xsd:documentation>0éwiadczam, 2e na terenie nieruchomos’ci wskazanej
kompostujg bioodpady stanowiqce odpady komunalne w przydomowym
kompostowniku.</xsd:documentation> </xsd:annotati0n> </xsd:element> <xsdzelement
name="Zw01K0mp” type:"xsd:decimal”> <xsdzann0tation> <xsd:d0cumentati0n>Kw0ta
przysmgujacego zwolnienia w zwiqzku z kompostowaniem bioodpadéw stanowiqcych odpady
komunalne (zl,gr)</xsd:documentation> </xsd:ann0tation> </xsd:element> </xsd:sequence>
</xsd:c0mplexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>
</xsd:sequence> </xsd:C0mplexType> </xsd:element> <xsd2element name="Wielolokalowa"
maxOccurs="unbounded" minOccurs="O"> <xsdtann0tati0n> <xsd:documentati0n>Nieruch0m0éé
wielolokalowa</xsd:documentati0n> </xsd:ann0tation> <xsdzcomplexType> <xsd:sequence>
<xsdzelement name="Dane_nieruch0mosci“> <xsd2annotati0n> <xsd:documentation>Dane dotyczqce
nieruchomoéci</xsd:d0cumentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsdzsequence>
<xsd:element name=”Adres" type:"str:Tekst65Typ"> <xsdzann0tati0n> <xsd:documentation>Adres
nieruchomos’ci</xsd:d0cumemati0n> </xsd:ann0tati0n> </xsd:element> <xsdzelement
name="P0wierzchnia"> <xsdzannotation> <xsd:documentation>Powierzchnia lokalu mieszkalnego w
metrach kwadratowych</xsd:documentation> </xsd:annotati0n> <xsd2c0mplexType>
<xsdzsequence> <xsdzelement name="D0_60" type="xsd:decima]"> <xsd:annotati0n>
<xsdzdocumentation>do 6O m2</xsd:d0cumemati0n> </xsd:ann0tation> </xsd:element>
<xsdzelement name="0d_60_dog90" type="xsd:decimal"> <xsdzann0lation> <xsd2d0cumentation>0d
60 1112 do 90 In2</xsd:documentation> </xsd:ann0tati0n> </xsd:element> <xsdzelement
name=”Od_90_d0_120” type="xsd:decimal"> <xsd:ann0tati0n> <xsdzdocumentation>0d 90 1112 do
120 n12</xsd:documentati0n> </xsd:annotati0n> </xsd:elemem> <xsdzelement name="Od_120" ‘
type="xsd:decimal"> <xsd:ann0tati0n> <xsd2documentati0n>0d 120 m2</xsd:documentation> \1
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</xsd:ann0tation> </xsd:element> <xsd:element name="Lacznie" type="xsd:decimal">
<xsdzarmotation> <xsd:documentati0n>cznie</xsd:documentati0n> </xsd:annotati0n>
</xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:comp1exType> </xsd:e1ement> </xsd:sequence>
</xsd:c0mplexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:c0mplexType> </xsd:element>
</xsd:choice> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsdzelement
name="Podsumowanie"> <xsd2annotati0n>
<xsd:documentation>PODSUMOWANIE</xsd:documentation> </xsd:ann0tati0n>
<xsdzcomplexType> <xsd:sequence> <xsdzelement name="PowierzchniaSuma" type="xsd:decimal">
<xsd:annotati0n> <xsd:documentation>Cafl<owita powierzchnia lokalu/lokali
mieszkalnych</xsd:documentation> </xsd:ann0tati0n> </xsd:element> <xsdzelement
name="0plataSuma" type="xsd:decimal"> <xsd2annotation> <xsd:documentation>Miesi¢czna kwota
opiaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (nr)</xsd:documentation> </xsd:annotati0n>
</xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence>
</xsd:complexType> </xsd:element> <xsdzelement name="Zalaczniki"> <xsdzann0tation>
<xsd:documentation>Za%qczniki</xsd:documentation> </xsd:annotati0n> <xsd:complexType>
<xsd:sequence> <xsdzelement name="ZalacznikDo" maxOccurs="1” minOccurs="0">
<xsd2annotation> <xsd:documentation>DOO-1- DANE DOTYCZACEODPADOW
KOMUNALNYCH IZBIORNIKOW BEZODPLYWOWYCH</xsd:documentati0n>
</xsd:armotation> <xsd:c0mplexType> <xsdzsequence> <xsd2element name="AdresNieruchomosci">
<xsd2annotation>
<xsd:documentati0n>Adresnieruchomos’cinaktérejpowstaj godpadyi/lubznajdujesigzbiomik<lxsdzdocu
mentation> </xsd:ann0tation> <xsdzcomplexType> <xsdzsequence> <xsd2element
ref="adr:Adres"></xsd:element> <xsd:element name="Obreb" type="str:Tekst65Typ">
<xsdzann0tation> <xsd:documentati0n>0br¢b</xsd:documentation> </xsd:ann0tation>
</xsd:element> <xsdzelement name="NrDzialki" type="str:Tekst65Typ" minOccurs="O"
maxOccurs="1"> <xsdzannotati0n> <xsd:documentation>Nrgeodezyjnydzia&ki</xsd:documentation>
</xsd:annotati0n> </xsd:element> <xsdze1ement name="Wyposazenie"> <xsd2annotati0n>
<xsd:documentation>Nieruchomos’éwyposaZonajestw</xsd:documentation> </xsd:ann0tati0n>
<xsd:complexType> <xsdzsequence> <xsdzelemem name="Zbi0mik" type="xsd:boolean">
<xsdzann0tation> <xsd:documentation>Zbiomik bezodp’rywowy</xsd:documentation>
</xsd:annotati0n> </xsd:element> <xsdzelement name="Oczyszczalnia" type=”xsd:boolean">
<xsd:ann0tati0n> <xsd:documentati0n>Przydomoqczyszczalnie; s’ciekéw</xsd:documentation>
</xsd:annotati0n> </xsd:element> <xsdzelement name:"Siec” type="xsd:boolean"> <xsd:ann0tation>
<xsd:documentation>P0dbczenied0 sieci kanalizacyjnej</xsd:d0cumentati0n> </xsd:ann0tation>
</xsd:element> <xsd:element name="K0mpostownik" type=”str:TakNieTyp"> <xsdzannotation>
<xsd:documentation>Nieruchomoéé wyposaZonajest 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:c0mplexType> </xsd:element> <xsdzelement
name="Oswiadczenie"> <xsdzannotati0n> <xsdzdocumentation>Uwagi podmiotu skmdajqcego
deklaracj¢</xsd:documentation> </xsd:ann0tation> <xsdzcomplexType> <xsd:sequence>
<xsdzsequence> <xsd:e]ement name="Uzasadnienie" type="str:TekstZOOOTyp" maxOccurs="1"
minOccurs="O”> <xsd2ann0tati0n> <xsd:d0cumentation>Uwagi</xsd:documentati0n>
</xsd:annotati0n> </xsd:element> </xsd:sequence> <xsd:element name:"OsobaDoKontaktu">
<xsd:ann0tati0n> <xsdzdocumentation>050ba wskazana do kontaktu w sprawie deklaracji
owysokos’ci opmty zagospodarowanie odpadamikomunalnymi</xsd:documentati0n>
</xsd:annotati0n> <xsd2comp1exType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="os:Imie" maxOccurs="1”
minOccurs="0"></xsd:element> <xsdzelement ref="os:Nazwisk0" maxOccurs="1"
minOccurs="0"></xsd:element> <xsdzelement ref="adr:Telefon" maxOccurs="1”
minOccurs="0"></xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:comp1exType> </xsd:element>
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</xsd:sequence> </xsd:c0mplexType> </xsd:element> <xsdrelement name:"FonnaOdbioru">

<xsd:annotation> <xsd:documentation>F0rma odbioru d0kumentéw</xsd:documentation>
</xsd:ann0tati0n> <xsdzsimpleType> <xsdzrestriction base=”xsd:string"> <xsdzenumerati0n

value=”Droga elektroniczna} poprzez elektronicznz; skrzynke; p0dawczq"></xsd:enumeration>

<xsdzenumeration value="Poprzez pocztg tradycyjnq"></xsd:enumerati0n> <xsd:enumeration

value="Osobiécie w siedzibie urzegdu"></xsd:enumerati0n> </xsd:restriction> </xsd:simp1eType>

</xsd:element> <xsdzelement name="P0uczenieobjasnienia"> <xsdzann0tation>
<xsd:documentati0n>POUCZENIA, OBJASNIENIA</xsd:documentation> </xsd:ann0tati0n>

<xsdzcomplexType> <xsdzsequence> <xsdtelement name=”P0uczenie" type:”xsd:string">
<xsdzannotati0n> <xsd:documentati0n>P0uczenie</xsd:documentation> </xsd:ann0tation>
</xsd:element> <xsdzelement name="Objasnienie" type:”xsd:string”> <xsd2ann0tation>
<xsd2documentati0n>0bjaénienia<fxsd:documentation> </xsd:annotati0n> </xsd:e1ement>
</xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:extension>

</xsd:c0mplexC0ntent> </xsd:c0mplexType> <xsdzc0mplexType name:"OsobaPra\maType">

<xsdzsequence> <xsd:element name="NazwaPelna" type:"ins:NazwalnstytucjiTyp">
<xsd:ann0tation> <xsd:d0cumentation>Nazwa pehla</xsd:documentati0n> </xsd:ann0tation>

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

ref:"os:NIP" maxOccurs:”l” minOccurs:"0”/> <xsdzelement name="Pkd" type=”str:Tekst65Typ"

minOccurs="0" maxOccurs=”1"> <xsdzannota1i0n> <xsd:d0cumentation>Klasa
PKD</xsd:documentation> </xsd:annotati0n> </xsd:element> <xsdzelement ref=”adr:Telefon"

maxOccurs="1" minOccurs="0”></xsd:element> <xsd2element name="AdresSiedziby"
type="adr:AdresTyp"> <xsd:ann0tati0n> <xsd:documentation>Adres siedziby</xsd:documentation>

</xsd:ann0tation> </xsd:element> <xsdzelement name="AdresDoKorespondencji" minOccurs=“O”

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

korespondencji(uzupe{niéjeZeli jest inny niz adres siedziby)</xsd:documentation> </xsd:annotati0n>

</xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> <xsdzsimpleType name="emptydate">

<xsdzuni0n memberTypes:”xsdzdate empty~string"/> </xsd:simpleType> <xsdzsimpleType

name:"empty-string"> <xsdzrestriction base="xsdzstring”> <xsdzenumeration value=”"/>

</xsd:restricti0n> </xsd:simpleTypc> <xsdzsimp1eType name="decimale"> <xsd:union

111emberTypes="xsd:decimal empty-string"/> </xsd:simpleType></xsd:schema>
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UZASADNIENIE

Art 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogiaszaniu aktéw normatywnych i niektérych innych
aktéw prawnych (Lj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1461) nakiada na organ wias’ciwy do wydania aktu
normatywnego obowiqzek ogioszenia tekstu jednolitego aktu normatywnego nie rzadziej niz raz na
12 miesi¢cy, jeZeli by1 nowelizowany.

Tekstjednolity ogiasza sis; w fonnie obwieszczenia w Dzienniku Urzqdowym.
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