
UCHWAŁA NR 222/XXVI/2020 
RADY GMINY KONOPISKA 

z dnia 22 grudnia 2020 r. 

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właściciela nieruchomości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z póżn. zm.) oraz art. 6m ust. 1a i ust 1b oraz 6n 
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019r. 
poz. 2010 z późn. zm.) Rada Gminy Konopiska uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały oraz warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

§ 2. Deklarację, o której mowa w §1, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć pisemnie 
w kancelarii urzędu gminy Konopiska, przesłać pocztą na adres urzędu gminy Konopiska  lub za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej o których mowa w §3 ust. 1 w terminie: 

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej 
nieruchomości odpadów komunalnych, 

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

§ 3. Określa się warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej: 

1) deklarację może być przesyłana za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem 
elektronicznej skrzynki podawczej dostępnej na platformie Systemu Elektronicznej Komunikacji 
Administracji Publicznej dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl lub Elektronicznej Platformy Usług 
Administracji Publicznej dostępnej pod adresem https://www.epuap.gov.pl . 

2) wzór deklaracji w postaci dokumentu EXCEL, WORD lub PDF udostępniany jest do pobrania na stronie 
podmiotowej Urzędu Gminy Konopiska pod adresem www.konopiska.pl w zakładce „Ustawa Śmieciowa”, 

3) deklaracja składana za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej muszą być opatrzone jednym 
z podpisów elektronicznych, tj. podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu 
kwalifikowanego, profilu zaufanego lub podpisu osobistego. 

4) deklaracja nie musi być znakowana czasem przez wysyłającego. Serwer Urzędu Gminy Konopiska 
w momencie otrzymania deklaracji automatycznie generuje urzędowe poświadczenie odbioru. 

§ 4. 1. Dla deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w §1, 
składanych  za pomocą komunikacji elektronicznej, określa się format elektroniczny oraz układ informacji 
i powiązań między danymi w formacie danych XML -  w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszej 
uchwały.   

2. Układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji elektronicznej jest taki, że pozostaje ona 
w relacji tożsamości dokumentu z wzorem deklaracji określonym w § 1 niniejszej uchwały 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Konopiska. 

§ 6. Traci moc uchwała Nr 188/XXVI/2016r. Rady Gminy Konopiska z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie 
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2016r. poz. 6152). 
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§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 2021r. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Konopiska 

 
 

Edward Bałdyga 
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DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI – nieruchomości w Gminie Konopiska, na których zamieszkują mieszkańcy 
 

Podstawa prawna: 
 
 

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

Składający: 
 
 

Właściciel nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy, 
położonej na terenie Gminy Konopiska  

Termin składania: W ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości 
pierwszego mieszkańca, do 10 dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą 
ustalenia wysokości należnej opłaty za zagospodarowanie odpadami 
komunalnymi na danej nieruchomości 

Organ właściwy do złożenia 
deklaracji: 

Wójt Gminy Konopiska, ul. Lipowa 5, 42-274 Konopiska 

DEKLARACJĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ W SPOSÓB CZYTELNY DRUKOWANYMI LITERAMI LUB 
ZAZNACZYĆ „X” W ODPOWIEDNIM POLU 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI1: 
      
    Urząd Gminy Konopiska, ul. Lipowa 5, 42-274 Konopiska 
      
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI2: 
                  
 pierwsza deklaracja obowiązująca od ……………………………………………….(dzień-miesiąc-rok) 
 
 zmiana deklaracji od dnia ……………………………………………………………(dzień-miesiąc-rok) 
 
 korekta poprzedniej deklaracji od ……………………………………………………(dzień-miesiąc-rok) 
 
 wygaśnięcie obowiązku ……………………………………………………………...(dzień-miesiąc-rok) 
 
Uzasadnienie konieczności złożenia zmiany/korekty/wygaśnięcia deklaracji: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………... 
 

                                                           
1 Deklaracja należy złożyć w kancelarii urzędu gminy Konopiska, przesłać pocztą tradycyjną na adres urzędu gminy Konopiska lub przesłać za pośrednictwem Platformy 

Elektronicznych Usług Administracji Publicznej pod adresem: www.epuap.gov.pl. lub Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej pod adresem 
www.sekap.pl. Deklaracja składana za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej muszą być opatrzone jednym z podpisów elektronicznych, tj. podpisem 
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu kwalifikowanego, profilu zaufanego lub podpisu osobistego 

2 Pole „pierwsza deklaracja” należy zaznaczyć w przypadku gdy dany podmiot nie składał wcześniej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
z nieruchomości zamieszkałej. Należy również podać datę zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. Pole „zmiana deklaracji” należy zaznaczyć w 
przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pole „korekta deklaracji” należy zaznaczyć 
m.in. w przypadku błędu (np. oczywista omyłka pisarska, błąd rachunkowy)  w złożonej już deklaracji. Pole „wygaśnięcie obowiązku” należy zaznaczyć przypadku  
całkowitego zaprzestania zamieszkiwania na nieruchomości  

 

 

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 222/XXVI/2020 
Rady Gminy Konopiska  
z dnia 22 grudnia 2020r. 
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C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJA: 
 
 Właściciel nieruchomości 
 
 Inny podmiot władający 
 nieruchomością 
 

 
 Współwłaściciel 
 
  
 

 
 Użytkownik wieczysty 
 
  
 

D. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ3:  
1. Imię /nazwa  
 
 

2. Nazwisko  3. Data urodzenia 

4. PESEL/REGON  
 
 

5. Imię ojca 6. Imię matki 

7. Kraj 
 
 

8. Województwo 9. Powiat 

10. Gmina  
 
 

11. Miejscowość 12. Ulica 

13. Nr domu / Nr lokalu 
 
 

14. Kod pocztowy/Poczta 15. Nr telefonu / e-mail (informacja 
nieobowiązkowa) 

 
 

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE4: 
16. Miejscowość 
 
 
 

17. Ulica 18. Nr domu / Nr 
lokalu 
 

19. Nr ewidencyjny 
działki (uzupełnić gdy brak jest 
administracyjnego numeru adresowego) 
 
 
 

F. INFORMACJA O SPOSOBIE ZBIERANIA BIOODPADÓW5: 
20. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E bioodpady stanowiące odpady komunalne 
będą składowane w przydomowym kompostowniku, a uzyskany kompost będzie wykorzystywany we własnym 
zakresie (dotyczy tylko nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym) 
 
 TAK   NIE 
 
G. ZAPOTRZEBOWANIE NA POJEMNIKI DO GROMADZENIA ODPADÓW ZMIESZANYCH6 
21. Nieruchomość wskazaną w części E potrzebuję wyposażyć w następujący pojemnik na niesegregowane 
(zmieszane) odpady komunalne: 
 
 120  litrów  240 litrów  360 litrów   1100  litrów 

H. WYLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI: 
 Stawka opłaty określona w uchwale Rady Gminy Konopiska w 

sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty  

22. 
 

zł/osobę 
 Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części E7 23. 

                                                           
3  Należy wpisać imię i nazwisko, adres korespondencyjny osoby składającej deklarację lub w przypadku osoby prawnej nazwę, nr regon adres 

korespondencyjny  
4 Należy wpisać lokalizację nieruchomości na której zostaną ustawione pojemniki, w przypadku większej ilości nieruchomości należy złożyć odrębną 

deklarację dla każdej z nich 
5 Sposób zbierania bioodpadów będzie podlegał bieżącej kontroli.  
6 Należy wskazać jedną z możliwości  
7 Należy wpisać liczbę osób faktycznie zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części E 
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osoba/y 

 Miesięczna kwota opłaty za gospodarowanie odpadami (kwotę z 
poz. 22 należy pomnożyć przez liczbę osób wskazaną w poz. 23)8 

24. 
 

zł/miesiąc 
 Wysokość zwolnienia z części opłaty z tytułu kompostowania 

bioodpadów stanowiących odpady komunalne w przydomowym 
kompostowniku (wysokość ulgi określoną uchwałą Rady Gminy 
Konopiska pomnożyć przez liczbę osób zamieszkałych z poz. 23) 

25. 
 

zł/miesiąc 

 Miesięczna kwota opłaty za gospodarowanie odpadami z 
uwzględnieniem zwolnienia (kwotę z poz. 24 pomniejszyć o kwotę 
z poz. 25) 

26. 
 

zł/miesiąc 
I. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ: 
 27. Data 

 
 
 

28. Czytelny podpis 

J. ADNOTACJE URZĘDOWE 
 29. Uwagi  

 
 

 30. Data 
 
 

31. Podpis 

POUCZENIE 
1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 
2. Zgodnie z art. 6m. ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o 
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na 
danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.  

3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej 
nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.  

4. Właściciel nieruchomości ma możliwość złożenia deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z 
tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 
6 miesięcy od dnia tego zdarzenia 

5. Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, 
burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w 
przypadku ich braku - uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości na których nie 
zamieszkują mieszkańcy średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o 
podobnym charakterze.  

6. Kto złoży niezgodną ze stanem rzeczywistym informację o posiadaniu kompostownika przydomowego i 
kompostowaniu w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne, będzie podlegał karze grzywny. W 
razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości: nie ma kompostownika przydomowego lub nie 
kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym lub 
uniemożliwia Wójtowi lub upoważnionej prze niego osobie dokonania oględzin nieruchomości w celu 
weryfikacji zgodności informacji ze stanem faktycznym – Wójt w drodze decyzji, poinformuje o utracie 

                                                           
8
 Opłatę z poz. 24 lub 26 należy wpłacać na rachunek Gminy Konopiska z góry w odstępach miesięcznych do 20 każdego miesiąca, w którym powstało 

zobowiązanie. Istnieje możliwość uiszczania opłaty z góry, za pełen okres rozliczeniowy, maksymalnie 1 rok w terminie do 20 dnia pierwszego miesiąca 
rozpoczynającego dany okres – kwartalny, półroczny, roczny.   
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prawa do zwolnienia. Utrata ta nastąpi od pierwszego dnia miesiąca w którym stwierdzono wystąpienie 
ww. przesłanek. 

7. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia w 
którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 8. Jeżeli właściciel nieruchomości nie 
wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, Wójt określa w drodze decyzji wysokość 
opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące dla 
nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy. 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 
Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 [1] Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o 
ochronie danych)  –  RODO   /Dz.Urz. UE L 119, s.1/ informuję, iż: 
  
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Konopiska z siedzibą 42-274 Konopiska, 

ul. Lipowa 5; 
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) – iod@konopiska.pl 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Gminy wynikających z 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, na podstawie 6 ust.1 lit.c (przetwarzanie jest 
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze) i art.9 ust.2 
lit.g (przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym) – RODO; 

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa; 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa oraz zgodnie z 
rozporządzeniem RM z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych; 

6. posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych (art.15 RODO) 
oraz prawo do ich sprostowania (art.16 RODO); 

7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urząd Ochrony Danych Osobowych 
(UODO); 

8. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem (np. ustawa z dnia 08 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym, ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, ustawa z dnia 
28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego oraz inne przepisy ustawowe regulujące załatwianie 
spraw przez jednostki administracji publicznej)  jest obligatoryjne.    
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<?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/2020/12/04/2937/" 
 targetNamespace="http://rwd.sekap.pl/wzor/2020/12/04/2937/" 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="PodstawaPrawna" type="xsd:string" 
      fixed="true"> 
      <xsd:annotation> 
       <xsd:documentation> 
        Podstawa prawna: 
       </xsd:documentation> 
      </xsd:annotation> 
     </xsd:element> 

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 222/XXVI/2020 
Rady Gminy Konopiska  
z dnia 22 grudnia 2020r. 
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     <xsd:element name="Skladadajacy" type="xsd:string" 
      fixed="true"> 
      <xsd:annotation> 
       <xsd:documentation> 
        Składający 
       </xsd:documentation> 
      </xsd:annotation> 
     </xsd:element> 
     <xsd:element name="TerminSkladania" 
      type="xsd:string" fixed="true"> 
      <xsd:annotation> 
       <xsd:documentation> 
        Termin składania: 
       </xsd:documentation> 
      </xsd:annotation> 
     </xsd:element> 
     <xsd:element name="OrganWlasciwy" type="xsd:string" 
      fixed="true"> 
      <xsd:annotation> 
       <xsd:documentation> 
        Organ właściwy do złożenia deklaracji: 
       </xsd:documentation> 
      </xsd:annotation> 
     </xsd:element> 
     <xsd:element name="MiejscSkladaniaDeklaracji" 
      type="xsd:string" fixed="true"> 
      <xsd:annotation> 
       <xsd:documentation> 
        A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 
       </xsd:documentation> 
      </xsd:annotation> 
     </xsd:element> 
     <xsd:element name="ObowiazekZlozenia"> 
      <xsd:annotation> 
       <xsd:documentation> 
        B. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE 
OBOWIĄZEK 
        ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
       </xsd:documentation> 
      </xsd:annotation> 
      <xsd:complexType> 
       <xsd:sequence> 
        <xsd:choice> 
         <xsd:element 
          name="PierwszaDeklaracja" 
type="xsd:date"> 
          <xsd:annotation> 
           <xsd:documentation> 
            Pierwsza 
deklaracja 
           </xsd:documentation> 
          </xsd:annotation> 
         </xsd:element> 
         <xsd:element 
          name="ZmianaDeklaracji"> 
          <xsd:annotation> 
           <xsd:documentation> 
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            Zmiana 
deklaracji 
           </xsd:documentation> 
          </xsd:annotation> 
          <xsd:complexType> 
           <xsd:sequence> 
            <xsd:element 
name="Data" 
            
 type="xsd:date"> 
            
 <xsd:annotation> 
             
 <xsd:documentation> 
             
  Zmiana 
             
  deklaracji 
             
  od 
             
 </xsd:documentation> 
            
 </xsd:annotation> 
           
 </xsd:element> 
            <xsd:element 
            
 name="Uzasadnienie" type="str:Tekst2000Typ"> 
            
 <xsd:annotation> 
             
 <xsd:documentation> 
             
  Uzasadnienie 
             
  konieczności 
             
  zmiany 
             
  deklaracji 
             
 </xsd:documentation> 
            
 </xsd:annotation> 
           
 </xsd:element> 
           </xsd:sequence> 
          </xsd:complexType> 
         </xsd:element> 
         <xsd:element 
          name="KorektaDeklaracji"> 
          <xsd:annotation> 
           <xsd:documentation> 
            Korekta 
poprzedniej 
            deklaracji 
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           </xsd:documentation> 
          </xsd:annotation> 
          <xsd:complexType> 
           <xsd:sequence> 
            <xsd:element 
name="Data" 
            
 type="xsd:date"> 
            
 <xsd:annotation> 
             
 <xsd:documentation> 
             
  Korekta 
             
  poprzedniej 
             
  deklaracji 
             
  od 
             
 </xsd:documentation> 
            
 </xsd:annotation> 
           
 </xsd:element> 
            <xsd:element 
            
 name="Uzasadnienie" type="str:Tekst2000Typ"> 
            
 <xsd:annotation> 
             
 <xsd:documentation> 
             
  Uzasadnienie 
             
  konieczności 
             
  korekty 
             
  deklaracji 
             
 </xsd:documentation> 
            
 </xsd:annotation> 
           
 </xsd:element> 
           </xsd:sequence> 
          </xsd:complexType> 
         </xsd:element> 
         <xsd:element 
         
 name="WygasniecieObowiazku"> 
          <xsd:annotation> 
           <xsd:documentation> 
            Wygaśnięcie 
obowiązku 
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           </xsd:documentation> 
          </xsd:annotation> 
          <xsd:complexType> 
           <xsd:sequence> 
            <xsd:element 
name="Data" 
            
 type="xsd:date"> 
            
 <xsd:annotation> 
             
 <xsd:documentation> 
             
  Wygaśnięcie 
             
  obowiązku 
             
 </xsd:documentation> 
            
 </xsd:annotation> 
           
 </xsd:element> 
            <xsd:element 
            
 name="Uzasadnienie" type="str:Tekst2000Typ"> 
            
 <xsd:annotation> 
             
 <xsd:documentation> 
             
  Uzasadnienie 
             
  konieczności 
             
  wygaśnięcia 
             
  deklaracji 
             
 </xsd:documentation> 
            
 </xsd:annotation> 
           
 </xsd:element> 
           </xsd:sequence> 
          </xsd:complexType> 
         </xsd:element> 
        </xsd:choice> 
       </xsd:sequence> 
      </xsd:complexType> 
     </xsd:element> 
     <xsd:element name="PodmiotZobowiazany" 
      type="PodmiotZobowiazanyType"> 
      <xsd:annotation> 
       <xsd:documentation> 
        C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO 
ZŁOŻENIA 
        DEKLARACJA: 
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       </xsd:documentation> 
      </xsd:annotation> 
     </xsd:element> 
     <xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne"> 
      <xsd:annotation> 
       <xsd:documentation> 
        D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
       </xsd:documentation> 
      </xsd:annotation> 
      <xsd:complexType> 
       <xsd:sequence> 
        <xsd:element name="Imie" 
         type="xsd:string"> 
         <xsd:annotation> 
          <xsd:documentation> 
           Imię 
          </xsd:documentation> 
         </xsd:annotation> 
        </xsd:element> 
        <xsd:element ref="os:Nazwisko" 
         maxOccurs="3" minOccurs="1"> 
         <xsd:annotation> 
          <xsd:documentation> 
           Nazwisko 
          </xsd:documentation> 
         </xsd:annotation> 
        </xsd:element> 
        <xsd:element name="DataUr" 
         type="xsd:string"> 
         <xsd:annotation> 
          <xsd:documentation> 
           Data urodzenia 
          </xsd:documentation> 
         </xsd:annotation> 
        </xsd:element> 
        <xsd:element name="Pesel" 
         type="xsd:string"> 
         <xsd:annotation> 
          <xsd:documentation> 
           PESEL/REGON 
          </xsd:documentation> 
         </xsd:annotation> 
        </xsd:element> 
        <xsd:element name="ImieOjca" 
         type="xsd:string"> 
         <xsd:annotation> 
          <xsd:documentation> 
           Imię ojca 
          </xsd:documentation> 
         </xsd:annotation> 
        </xsd:element> 
        <xsd:element name="ImieMatki" 
         type="xsd:string"> 
         <xsd:annotation> 
          <xsd:documentation> 
           Imię matki 
          </xsd:documentation> 
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         </xsd:annotation> 
        </xsd:element> 
        <xsd:element name="Adres" maxOccurs="1" 
         minOccurs="0"> 
         <xsd:annotation> 
          <xsd:documentation> 
           Adres 
          </xsd:documentation> 
         </xsd:annotation> 
         <xsd:complexType> 
          <xsd:annotation> 
          
 <xsd:documentation></xsd:documentation> 
          </xsd:annotation> 
          <xsd:sequence> 
           <xsd:element 
           
 ref="adr:Kraj"> 
           
 <xsd:annotation> 
            
 <xsd:documentation> 
             
 Kraj 
            
 </xsd:documentation> 
           
 </xsd:annotation> 
           </xsd:element> 
           <xsd:element 
           
 name="Wojewodztwo" type="adr:WojewodztwoTyp"> 
           
 <xsd:annotation> 
            
 <xsd:documentation> 
             
 Województwo 
            
 </xsd:documentation> 
           
 </xsd:annotation> 
           </xsd:element> 
           <xsd:element 
name="Powiat" 
           
 type="adr:PowiatTyp"> 
           
 <xsd:annotation> 
            
 <xsd:documentation> 
             
 Powiat 
            
 </xsd:documentation> 
           
 </xsd:annotation> 
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           </xsd:element> 
           <xsd:element 
name="Gmina" 
           
 type="adr:GminaTyp"> 
           
 <xsd:annotation> 
            
 <xsd:documentation> 
             
 Gmina 
            
 </xsd:documentation> 
           
 </xsd:annotation> 
           </xsd:element> 
           <xsd:element 
           
 ref="adr:Ulica"> 
           
 <xsd:annotation> 
            
 <xsd:documentation> 
             
 Ulica 
            
 </xsd:documentation> 
           
 </xsd:annotation> 
           </xsd:element> 
           <xsd:element 
           
 ref="adr:Budynek"> 
           
 <xsd:annotation> 
            
 <xsd:documentation> 
             
 Nr domu 
            
 </xsd:documentation> 
           
 </xsd:annotation> 
           </xsd:element> 
           <xsd:element 
           
 ref="adr:Lokal"> 
           
 <xsd:annotation> 
            
 <xsd:documentation> 
             
 Nr lokalu 
            
 </xsd:documentation> 
           
 </xsd:annotation> 
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           </xsd:element> 
           <xsd:element 
           
 ref="adr:Miejscowosc"> 
           
 <xsd:annotation> 
            
 <xsd:documentation> 
             
 Miejscowość 
            
 </xsd:documentation> 
           
 </xsd:annotation> 
           </xsd:element> 
           <xsd:element 
           
 ref="adr:KodPocztowy"> 
           
 <xsd:annotation> 
            
 <xsd:documentation> 
             
 Kod pocztowy 
            
 </xsd:documentation> 
           
 </xsd:annotation> 
           </xsd:element> 
           <xsd:element 
name="Poczta" 
           
 type="adr:PocztaTyp"> 
           
 <xsd:annotation> 
            
 <xsd:documentation> 
             
 Poczta 
            
 </xsd:documentation> 
           
 </xsd:annotation> 
           </xsd:element> 
          </xsd:sequence> 
         </xsd:complexType> 
        </xsd:element> 
        <xsd:element name="NrTelefonu" 
         type="adr:TelefonTyp" 
minOccurs="0" maxOccurs="1"> 
         <xsd:annotation> 
          <xsd:documentation> 
           Nr telefonu 
          </xsd:documentation> 
         </xsd:annotation> 
        </xsd:element> 
        <xsd:element name="Email" 
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         type="adr:EmailTyp" minOccurs="0" 
maxOccurs="1"> 
         <xsd:annotation> 
          <xsd:documentation> 
           e-mail 
          </xsd:documentation> 
         </xsd:annotation> 
        </xsd:element> 
       </xsd:sequence> 
      </xsd:complexType> 
     </xsd:element> 
     <xsd:element name="AdresNieruchomosciOdpady" 
      type="AdresNieruchomosciOdpadyType"> 
      <xsd:annotation> 
       <xsd:documentation> 
        E. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ 
        POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE : 
       </xsd:documentation> 
      </xsd:annotation> 
     </xsd:element> 
     <xsd:element name="InformacjaZbierania" 
      type="InformacjaZbieraniaType"> 
      <xsd:annotation> 
       <xsd:documentation> 
        F. INFORMACJA O SPOSOBIE ZBIERANIA 
        BIOODPADÓW : 
       </xsd:documentation> 
      </xsd:annotation> 
     </xsd:element> 
     <xsd:element name="ZapotrzebowaniePojemniki" 
      type="ZapotrzebowaniePojemnikiType"> 
      <xsd:annotation> 
       <xsd:documentation> 
        G. ZAPOTRZEBOWANIE NA POJEMNIKI 
DO 
        GROMADZENIA ODPADÓW 
ZMIESZANYCH 
       </xsd:documentation> 
      </xsd:annotation> 
     </xsd:element> 
     <xsd:element name="OplataZaGospodarowanie" 
      type="OplataZaGospodarowanieType"> 
      <xsd:annotation> 
       <xsd:documentation> 
        H. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE 
ODPADAMI 
        KOMUNALNYMI: 
       </xsd:documentation> 
      </xsd:annotation> 
     </xsd:element> 
     <xsd:element name="AdnotacjeOrganu" 
      type="str:Tekst10000Typ"> 
      <xsd:annotation> 
       <xsd:documentation> 
        Adnotacje organu 
       </xsd:documentation> 
      </xsd:annotation> 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 440247BD-6095-4E9F-85AA-3F68A929B281. podpisany Strona 10



 

 

     </xsd:element> 
     <xsd:element name="Pouczenie" type="xsd:string" fixed="    Niniejsza 
deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 
czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.  
 
    Zgodnie z art. 6m. ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o 
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej 
nieruchomości pierwszego mieszkańca.   
 
    W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej 
nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.   
 
    Właściciel nieruchomości ma możliwość złożenia deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 
miesięcy od dnia tego zdarzenia  
 
    Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz 
lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku - 
uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy średnią ilość 
odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.   
 
    Kto złoży niezgodną ze stanem rzeczywistym informację o posiadaniu kompostownika przydomowego i 
kompostowaniu w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne, będzie podlegał karze grzywny. W razie 
stwierdzenia, że właściciel nieruchomości: nie ma kompostownika przydomowego lub nie kompostuje 
bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym lub uniemożliwia Wójtowi 
lub upoważnionej prze niego osobie dokonania oględzin nieruchomości w celu weryfikacji zgodności 
informacji ze stanem faktycznym – Wójt w drodze decyzji, poinformuje o utracie prawa do zwolnienia. Utrata 
ta nastąpi od pierwszego dnia miesiąca w którym stwierdzono wystąpienie ww. przesłanek.  
 
    Ponowne skorzystanie ze zwolnienia może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia w 
którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji o 
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 8. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia 
obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, Wójt określa w drodze decyzji wysokość opłaty 
podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące dla nieruchomości, na 
której zamieszkują mieszkańcy. "> 
      <xsd:annotation> 
       <xsd:documentation> 
        POUCZENIE 
       </xsd:documentation> 
      </xsd:annotation> 
     </xsd:element> 
 
     <xsd:element name="RODO" type="xsd:string" fixed="Zgodnie 
z art.13 ust.1 i 2 [1] Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie 
danych)  –  RODO   /Dz.Urz. UE L 119, s.1/ informuję, iż:  
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    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Konopiska z siedzibą 42-274 Konopiska, 
ul. Lipowa 5;  
 
    kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) – iod@konopiska.pl  
 
    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Gminy wynikających z 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, na podstawie 6 ust.1 lit.c (przetwarzanie jest niezbędne 
do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze) i art.9 ust.2 lit.g (przetwarzanie jest 
niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym) – RODO;  
 
    odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa;  
 
    Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa oraz zgodnie z 
rozporządzeniem RM z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;  
 
    posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych (art.15 RODO) 
oraz prawo do ich sprostowania (art.16 RODO);  
 
    ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urząd Ochrony Danych Osobowych 
(UODO);  
 
    podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem (np. ustawa z dnia 08 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym, ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, ustawa z dnia 28 
listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego oraz inne przepisy ustawowe regulujące załatwianie spraw 
przez jednostki administracji publicznej)  jest obligatoryjne. "> 
      <xsd:annotation> 
       <xsd:documentation>KLAUZULA INFORMACYJNA 
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element> 
    </xsd:sequence> 
   </xsd:extension> 
  </xsd:complexContent> 
 </xsd:complexType> 
 <xsd:simpleType name="emptydate"> 
  <xsd:union memberTypes="xsd:date empty-string"/> 
 </xsd:simpleType> 
 <xsd:simpleType name="empty-string"> 
  <xsd:restriction base="xsd:string"> 
   <xsd:enumeration value=""/> 
  </xsd:restriction> 
 </xsd:simpleType> 
 
 
 <xsd:simpleType name="KwotaPLN"> 
  <xsd:restriction base="xsd:string"></xsd:restriction> 
 </xsd:simpleType> 
 
 
 
    <xsd:simpleType name="StawkaOplatyZaPojemnikType"> 
     <xsd:restriction base="xsd:string"></xsd:restriction> 
    </xsd:simpleType> 
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    <xsd:complexType name="GminaType"></xsd:complexType> 
 
 
    <xsd:complexType name="TakSelektywnyType"></xsd:complexType> 
 
    <xsd:complexType name="NieruchomoscZamieszkalaType"> 
        <xsd:annotation> 
         <xsd:documentation>Liczba mieszkańców</xsd:documentation> 
        </xsd:annotation> 
        <xsd:sequence> 
      <xsd:element name="OswiadczenieZamieszkala" type="OswiadczenieZamieszkalaType"> 
       <xsd:annotation> 
        <xsd:documentation>Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w 
części IV niniejszej deklaracji zamieszkuje</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element> 
     </xsd:sequence> 
    </xsd:complexType> 
 
    <xsd:complexType name="OswiadczenieZamieszkalaType"> 
     <xsd:sequence> 
      <xsd:element name="LiczbaMieszkancow" type="xsd:string"> 
       <xsd:annotation> 
        <xsd:documentation> 
         Liczba mieszkańców 
        </xsd:documentation> 
       </xsd:annotation> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="StawkaOplaty" type="xsd:string"> 
       <xsd:annotation> 
        <xsd:documentation>Stawka opłaty</xsd:documentation> 
       </xsd:annotation></xsd:element> 
      <xsd:element name="MiesiecznaOplata" type="xsd:string"> 
       <xsd:annotation> 
        <xsd:documentation> 
         Miesięczna kwota opłaty wynosi</xsd:documentation> 
       </xsd:annotation> 
      </xsd:element> 
     </xsd:sequence> 
    </xsd:complexType> 
 
 
    <xsd:complexType name="NieruchomoscNieZamieszkalaType"> 
     <xsd:sequence> 
      <xsd:element name="OswiadczenieNieZamieszkala" 
type="OswiadczenieNieZamieszkalaType"> 
       <xsd:annotation> 
        <xsd:documentation>Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w 
części IV niniejszej deklaracji odpady komunalne gromadzone są w pojemnikach o 
pojemności</xsd:documentation> 
       </xsd:annotation></xsd:element> 
     </xsd:sequence> 
    </xsd:complexType> 
 
    <xsd:complexType name="OswiadczenieNieZamieszkalaType"> 
     <xsd:sequence> 
      <xsd:element name="Pojemnik1" type="Pojemnik1Type" 
       maxOccurs="1" minOccurs="0"> 
       <xsd:annotation> 
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        <xsd:documentation> 
         1) pojemniki o pojemności 110 l 
        </xsd:documentation> 
       </xsd:annotation> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="Pojemnik2" type="Pojemnik2Type" 
       minOccurs="0" maxOccurs="1"> 
       <xsd:annotation> 
        <xsd:documentation> 
         2) pojemniki o pojemności 140 l 
        </xsd:documentation> 
       </xsd:annotation> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="Pojemnik3" type="Pojemnik3Type" 
       minOccurs="0" maxOccurs="1"> 
       <xsd:annotation> 
        <xsd:documentation> 
         3) pojemniki o pojemności 220 l 
        </xsd:documentation> 
       </xsd:annotation> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="Pojemnik4" type="Pojemnik4Type" 
       minOccurs="0" maxOccurs="1"> 
       <xsd:annotation> 
        <xsd:documentation> 
         4) pojemniki o pojemności 240 l 
        </xsd:documentation> 
       </xsd:annotation> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="Pojemnik5" type="Pojemnik5Type" 
       minOccurs="0" maxOccurs="1"> 
       <xsd:annotation> 
        <xsd:documentation> 
         5) pojemniki o pojemności 1100 l 
        </xsd:documentation> 
       </xsd:annotation> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="Pojemnik6" type="Pojemnik6Type" 
       maxOccurs="1" minOccurs="0"> 
       <xsd:annotation> 
        <xsd:documentation> 
         6) pojemniki o pojemności 5 m3 
        </xsd:documentation> 
       </xsd:annotation> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="Pojemnik7" type="Pojemnik7Type" 
       minOccurs="0" maxOccurs="1"> 
       <xsd:annotation> 
        <xsd:documentation> 
         7) pojemniki o pojemności 7 m3 
        </xsd:documentation> 
       </xsd:annotation> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="Pojemnik8" type="Pojemnik8Type" 
       minOccurs="0" maxOccurs="1"> 
       <xsd:annotation> 
        <xsd:documentation> 
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         8) pojemniki o pojemności 12 m3 
        </xsd:documentation> 
       </xsd:annotation> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="MiesiecznaKwota" type="xsd:string"> 
       <xsd:annotation> 
        <xsd:documentation>Miesięczna kwota opłaty wynosi 
(zł)</xsd:documentation> 
       </xsd:annotation></xsd:element> 
     </xsd:sequence> 
    </xsd:complexType> 
 
    <xsd:complexType name="Pojemnik1Type"> 
     <xsd:sequence> 
      <xsd:element name="LiczbaPojemnik" type="xsd:string"> 
       <xsd:annotation> 
        <xsd:documentation>miesięczna liczba pojemników</xsd:documentation> 
       </xsd:annotation></xsd:element> 
      <xsd:element name="StawkaOplaty" type="xsd:string"> 
       <xsd:annotation> 
        <xsd:documentation>stawka opłaty</xsd:documentation> 
       </xsd:annotation></xsd:element> 
      <xsd:element name="Iloczyn" type="xsd:string"> 
       <xsd:annotation> 
        <xsd:documentation>iloczyn liczby pojemników i stawki 
opłaty</xsd:documentation> 
       </xsd:annotation></xsd:element> 
     </xsd:sequence> 
    </xsd:complexType> 
 
    <xsd:complexType name="Iloczyn"> 
         <xsd:sequence> 
      <xsd:element name="LiczbaPojemnik" type="xsd:string"> 
       <xsd:annotation> 
        <xsd:documentation>miesięczna liczba pojemników</xsd:documentation> 
       </xsd:annotation></xsd:element> 
      <xsd:element name="StawkaOplaty" type="xsd:string"> 
       <xsd:annotation> 
        <xsd:documentation>stawka opłaty</xsd:documentation> 
       </xsd:annotation></xsd:element> 
      <xsd:element name="Iloczyn" type="xsd:string"> 
       <xsd:annotation> 
        <xsd:documentation>iloczyn liczby pojemników i stawki 
opłaty</xsd:documentation> 
       </xsd:annotation></xsd:element> 
     </xsd:sequence> 
    </xsd:complexType> 
 
    <xsd:complexType name="Pojemnik2Type"> 
         <xsd:sequence> 
      <xsd:element name="LiczbaPojemnik" type="xsd:string"> 
       <xsd:annotation> 
        <xsd:documentation>miesięczna liczba pojemników</xsd:documentation> 
       </xsd:annotation></xsd:element> 
      <xsd:element name="StawkaOplaty" type="xsd:string"> 
       <xsd:annotation> 
        <xsd:documentation>stawka opłaty</xsd:documentation> 
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       </xsd:annotation></xsd:element> 
      <xsd:element name="Iloczyn" type="xsd:string"> 
       <xsd:annotation> 
        <xsd:documentation>iloczyn liczby pojemników i stawki 
opłaty</xsd:documentation> 
       </xsd:annotation></xsd:element> 
     </xsd:sequence> 
    </xsd:complexType> 
 
    <xsd:complexType name="Pojemnik3Type"> 
         <xsd:sequence> 
      <xsd:element name="LiczbaPojemnik" type="xsd:string"> 
       <xsd:annotation> 
        <xsd:documentation>miesięczna liczba pojemników</xsd:documentation> 
       </xsd:annotation></xsd:element> 
      <xsd:element name="StawkaOplaty" type="xsd:string"> 
       <xsd:annotation> 
        <xsd:documentation>stawka opłaty</xsd:documentation> 
       </xsd:annotation></xsd:element> 
      <xsd:element name="Iloczyn" type="xsd:string"> 
       <xsd:annotation> 
        <xsd:documentation>iloczyn liczby pojemników i stawki 
opłaty</xsd:documentation> 
       </xsd:annotation></xsd:element> 
     </xsd:sequence> 
    </xsd:complexType> 
 
    <xsd:complexType name="Pojemnik4Type"> 
         <xsd:sequence> 
      <xsd:element name="LiczbaPojemnik" type="xsd:string"> 
       <xsd:annotation> 
        <xsd:documentation>miesięczna liczba pojemników</xsd:documentation> 
       </xsd:annotation></xsd:element> 
      <xsd:element name="StawkaOplaty" type="xsd:string"> 
       <xsd:annotation> 
        <xsd:documentation>stawka opłaty</xsd:documentation> 
       </xsd:annotation></xsd:element> 
      <xsd:element name="Iloczyn" type="xsd:string"> 
       <xsd:annotation> 
        <xsd:documentation>iloczyn liczby pojemników i stawki 
opłaty</xsd:documentation> 
       </xsd:annotation></xsd:element> 
     </xsd:sequence> 
    </xsd:complexType> 
 
    <xsd:complexType name="Pojemnik5Type"> 
         <xsd:sequence> 
      <xsd:element name="LiczbaPojemnik" type="xsd:string"> 
       <xsd:annotation> 
        <xsd:documentation>miesięczna liczba pojemników</xsd:documentation> 
       </xsd:annotation></xsd:element> 
      <xsd:element name="StawkaOplaty" type="xsd:string"> 
       <xsd:annotation> 
        <xsd:documentation>stawka opłaty</xsd:documentation> 
       </xsd:annotation></xsd:element> 
      <xsd:element name="Iloczyn" type="xsd:string"> 
       <xsd:annotation> 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 440247BD-6095-4E9F-85AA-3F68A929B281. podpisany Strona 16



 

 

        <xsd:documentation>iloczyn liczby pojemników i stawki 
opłaty</xsd:documentation> 
       </xsd:annotation></xsd:element> 
     </xsd:sequence> 
    </xsd:complexType> 
 
    <xsd:complexType name="Pojemnik6Type"> 
         <xsd:sequence> 
      <xsd:element name="LiczbaPojemnik" type="xsd:string"> 
       <xsd:annotation> 
        <xsd:documentation>miesięczna liczba pojemników</xsd:documentation> 
       </xsd:annotation></xsd:element> 
      <xsd:element name="StawkaOplaty" type="xsd:string"> 
       <xsd:annotation> 
        <xsd:documentation>stawka opłaty</xsd:documentation> 
       </xsd:annotation></xsd:element> 
      <xsd:element name="Iloczyn" type="xsd:string"> 
       <xsd:annotation> 
        <xsd:documentation>iloczyn liczby pojemników i stawki 
opłaty</xsd:documentation> 
       </xsd:annotation></xsd:element> 
     </xsd:sequence> 
    </xsd:complexType> 
 
    <xsd:complexType name="Pojemnik7Type"> 
         <xsd:sequence> 
      <xsd:element name="LiczbaPojemnik" type="xsd:string"> 
       <xsd:annotation> 
        <xsd:documentation>miesięczna liczba pojemników</xsd:documentation> 
       </xsd:annotation></xsd:element> 
      <xsd:element name="StawkaOplaty" type="xsd:string"> 
       <xsd:annotation> 
        <xsd:documentation>stawka opłaty</xsd:documentation> 
       </xsd:annotation></xsd:element> 
      <xsd:element name="Iloczyn" type="xsd:string"> 
       <xsd:annotation> 
        <xsd:documentation>iloczyn liczby pojemników i stawki 
opłaty</xsd:documentation> 
       </xsd:annotation></xsd:element> 
     </xsd:sequence> 
    </xsd:complexType> 
 
    <xsd:complexType name="Pojemnik8Type"> 
         <xsd:sequence> 
      <xsd:element name="LiczbaPojemnik" type="xsd:string"> 
       <xsd:annotation> 
        <xsd:documentation>miesięczna liczba pojemników</xsd:documentation> 
       </xsd:annotation></xsd:element> 
      <xsd:element name="StawkaOplaty" type="xsd:string"> 
       <xsd:annotation> 
        <xsd:documentation>stawka opłaty</xsd:documentation> 
       </xsd:annotation></xsd:element> 
      <xsd:element name="Iloczyn" type="xsd:string"> 
       <xsd:annotation> 
        <xsd:documentation>iloczyn liczby pojemników i stawki 
opłaty</xsd:documentation> 
       </xsd:annotation></xsd:element> 
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     </xsd:sequence> 
    </xsd:complexType> 
 
    <xsd:complexType name="NieruchomoscZamINieZamType"> 
     <xsd:sequence> 
      <xsd:element name="MiesiecznaKwotaOplaty" type="xsd:string"> 
       <xsd:annotation> 
        <xsd:documentation>Miesięczna kwota opłaty wynosi 
(zł)</xsd:documentation> 
       </xsd:annotation></xsd:element> 
     </xsd:sequence> 
    </xsd:complexType> 
 
    <xsd:complexType name="OswiadczenieBiodegradacjaType"> 
     <xsd:sequence> 
      <xsd:choice><xsd:element name="TakBiodegradacja" type="xsd:boolean" fixed="true"> 
       <xsd:annotation> 
        <xsd:documentation>Tak</xsd:documentation> 
       </xsd:annotation> 
      </xsd:element><xsd:element name="NieBiodegradacja" type="xsd:boolean" fixed="true"> 
       <xsd:annotation> 
        <xsd:documentation>Nie</xsd:documentation> 
       </xsd:annotation> 
      </xsd:element></xsd:choice> 
            <xsd:element name="Data" type="xsd:date"> 
       <xsd:annotation> 
        <xsd:documentation>Data</xsd:documentation> 
       </xsd:annotation> 
      </xsd:element> 
            <xsd:element name="Miejscowsc" type="adr:MiejscowoscTyp"> 
       <xsd:annotation> 
        <xsd:documentation>Miescowość</xsd:documentation> 
       </xsd:annotation> 
      </xsd:element> 
            <xsd:element name="Imie" type="os:ImieTyp"> 
       <xsd:annotation> 
        <xsd:documentation>Imię</xsd:documentation> 
       </xsd:annotation> 
      </xsd:element> 
            <xsd:element name="Nazwisko" type="os:NazwiskoTyp" minOccurs="0" maxOccurs="3"> 
       <xsd:annotation> 
        <xsd:documentation>Nazwisko</xsd:documentation> 
       </xsd:annotation> 
      </xsd:element> 
        </xsd:sequence> 
    </xsd:complexType> 
     
    <xsd:complexType name="WysokoscOplataKwartalnaType"> 
     <xsd:sequence> 
      <xsd:element name="KwartalaKwotaOplaty" type="xsd:string"> 
       <xsd:annotation> 
        <xsd:documentation>Wysokość opłaty kwartalnej za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi wynosi (zł)</xsd:documentation> 
       </xsd:annotation></xsd:element> 
     </xsd:sequence> 
    </xsd:complexType> 
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    <xsd:complexType name="PodmiotZobowiazanyType"> 
     <xsd:sequence> 
      <xsd:choice> 
       <xsd:element name="Wlasciciel" type="xsd:boolean" fixed="true"> 
        <xsd:annotation> 
         <xsd:documentation>Właściciel 
nieruchomości</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element> 
       <xsd:element name="Wspolwasciciel" type="xsd:boolean" fixed="true"> 
        <xsd:annotation> 
        
 <xsd:documentation>Współwłaściciel</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element> 
                <xsd:element name="Uzytkownik" type="xsd:boolean" fixed="true"> 
        <xsd:annotation> 
         <xsd:documentation>Użytkownik 
wieczysty</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element> 
       <xsd:element name="Inny" type="xsd:boolean" fixed="true"> 
        <xsd:annotation> 
         <xsd:documentation>Inny podmiot władający nieruchomością 
</xsd:documentation> 
        </xsd:annotation></xsd:element> 
      </xsd:choice> 
     </xsd:sequence> 
    </xsd:complexType> 
 
    <xsd:complexType name="InformacjaZbieraniaType"> 
     <xsd:sequence> 
      <xsd:element name="InformacjaSelektywny" 
       type="InformacjaSelektywnyType"> 
                <xsd:annotation> 
                 <xsd:documentation> Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E 
bioodpady stanowiące odpady komunalne będą składowane w przydomowym kompostowniku, a uzyskany 
kompost będzie wykorzystywany we własnym zakresie (dotyczy tylko nieruchomości zabudowanych 
budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym)</xsd:documentation> 
                </xsd:annotation> 
      </xsd:element> 
     </xsd:sequence> 
    </xsd:complexType> 
 
    <xsd:complexType name="InformacjaSelektywnyType"> 
     <xsd:choice><xsd:element name="TakSelektywny" type="xsd:boolean" fixed="true"> 
        <xsd:annotation> 
         <xsd:documentation>TAK</xsd:documentation> 
        </xsd:annotation> 
       </xsd:element><xsd:element name="NieSelektywny" type="xsd:boolean" 
fixed="true"> 
        <xsd:annotation> 
         <xsd:documentation>NIE</xsd:documentation> 
        </xsd:annotation> 
       </xsd:element></xsd:choice> 
    </xsd:complexType> 
 
    <xsd:complexType name="InformacjaBiodegradacjaType"> 
     <xsd:choice> 
            <xsd:element name="TakBiodegradacja" type="xsd:boolean" fixed="true"> 
       <xsd:annotation> 
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        <xsd:documentation>TAK</xsd:documentation> 
       </xsd:annotation></xsd:element> 
            <xsd:element name="NieBiodegradacja" type="xsd:boolean" fixed="true"> 
       <xsd:annotation> 
        <xsd:documentation>NIE</xsd:documentation> 
       </xsd:annotation></xsd:element> 
     </xsd:choice> 
    </xsd:complexType> 
 
    <xsd:complexType name="ZapotrzebowaniePojemnikiType"> 
     <xsd:sequence> 
      <xsd:element name="NieruchomoscZmieszane" type="NieruchomoscZmieszaneType"> 
       <xsd:annotation> 
        <xsd:documentation>Nieruchomość wskazaną w części E potrzebuję 
wyposażyć w następujący pojemnik na odpady zmieszane 
 
</xsd:documentation> 
       </xsd:annotation></xsd:element> 
     </xsd:sequence> 
    </xsd:complexType> 
 
    <xsd:complexType name="NieruchomoscZmieszaneType"> 
     <xsd:sequence> 
      <xsd:choice> 
       <xsd:element name="L120" type="xsd:boolean" 
        fixed="true"> 
        <xsd:annotation> 
         <xsd:documentation> 
          120 Litrów 
         </xsd:documentation> 
        </xsd:annotation> 
       </xsd:element> 
       <xsd:element name="L240" type="xsd:boolean" fixed="true"> 
        <xsd:annotation> 
         <xsd:documentation> 
          240 Litrów 
         </xsd:documentation> 
        </xsd:annotation> 
       </xsd:element> 
       <xsd:element name="L360" type="xsd:boolean" fixed="true"> 
        <xsd:annotation> 
         <xsd:documentation> 
          360 Litrów 
         </xsd:documentation> 
        </xsd:annotation> 
       </xsd:element> 
       <xsd:element name="L1100" type="xsd:boolean" fixed="true"> 
        <xsd:annotation> 
         <xsd:documentation> 
          1100 Litrów 
         </xsd:documentation> 
        </xsd:annotation> 
       </xsd:element> 
      </xsd:choice> 
     </xsd:sequence> 
    </xsd:complexType> 
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    <xsd:complexType name="MiejscSkladaniaDeklaracjiType"></xsd:complexType> 
 
 
    <xsd:complexType name="ZlozeniePierwszejDeklaracjiType"></xsd:complexType> 
 
    <xsd:complexType name="KorektaDeklaracjiType"></xsd:complexType> 
 
    <xsd:complexType name="AdresNieruchomosciOdpadyType"> 
     <xsd:sequence> 
      <xsd:element name="Miejscowosc" type="adr:MiejscowoscTyp"> 
       <xsd:annotation> 
        <xsd:documentation>Miejscowość</xsd:documentation> 
       </xsd:annotation> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="Ulica" type="adr:UlicaTyp"> 
       <xsd:annotation> 
        <xsd:documentation>Ulica</xsd:documentation> 
       </xsd:annotation> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="NrDom" type="xsd:string"> 
       <xsd:annotation> 
        <xsd:documentation>Numer domu</xsd:documentation> 
       </xsd:annotation> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="NrLokal" type="xsd:string"> 
       <xsd:annotation> 
        <xsd:documentation>Numer lokalu</xsd:documentation> 
       </xsd:annotation> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="NrDzialki" type="xsd:string"> 
       <xsd:annotation> 
        <xsd:documentation>Nr ewidencyjny 
działki</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element> 
     </xsd:sequence> 
    </xsd:complexType> 
 
    <xsd:complexType name="OplataZaGospodarowanieType"> 
     <xsd:sequence> 
      <xsd:element name="StawkaOplaty" type="xsd:string"> 
       <xsd:annotation> 
        <xsd:documentation> 
         Stawka opłaty określona w uchwale Rady Gminy 
         Konopiska w sprawie wyboru metody ustalenia 
         opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
         oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty 
        </xsd:documentation> 
       </xsd:annotation> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="LiczbaOsob" type="xsd:string"> 
       <xsd:annotation> 
        <xsd:documentation> 
         Liczba osób zamieszkujących nieruchomość 
         wskazaną w części E 
        </xsd:documentation> 
       </xsd:annotation> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="MiesieczkaOplata" type="xsd:string"> 
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       <xsd:annotation> 
        <xsd:documentation> 
         Miesięczna kwota opłaty za gospodarowanie 
         odpadami 
        </xsd:documentation> 
       </xsd:annotation> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="Zwolnienie" type="xsd:string"> 
       <xsd:annotation> 
        <xsd:documentation> 
         Wysokość zwolnienia z części opłaty z tytułu 
         kompostowania bioodpadów stanowiących odpady 
         komunalne w przydomowym kompostowniku 
        </xsd:documentation> 
       </xsd:annotation> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="KwotaZwolnienie" type="xsd:string"> 
       <xsd:annotation> 
        <xsd:documentation>Miesięczna kwota opłaty za gospodarowanie odpadami z 
uwzględnieniem zwolnienia</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element> 
     </xsd:sequence> 
    </xsd:complexType> 
</xsd:schema> 
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