
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 

z dnia 9 listopada 2020 r. 

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój oraz warunków 

i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 6n ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.), po przeprowadzeniu 
konsultacji  z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1057) Rada 
Miasta Jastrzębie-Zdrój uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych 
przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój, w brzmieniu określonym  
w następujących załącznikach do niniejszej uchwały: 

1) Załącznik nr 1 – deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 
nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym 
(deklaracja GOK-J), 

2) Załącznik nr 2 – deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 
nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, zabudowanej budynkiem wielolokalowym (deklaracja 
GOK-W), 

3) Załącznik nr 3 – deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 
nieruchomości, na której w części zamieszkują mieszkańcy, zabudowanej budynkiem mieszkalnym 
jednorodzinnym, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (deklaracja GOK-
JN), 

4) Załącznik nr 4 – deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 
nieruchomości, na której w części zamieszkują mieszkańcy, zabudowanej budynkiem wielolokalowym, a w 
części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (deklaracja GOK-WN), 

5) Załącznik nr 5 – deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 
nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (deklaracja GOK-N), 

6) Załącznik nr 6 – deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 
nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe (deklaracja GOK-R). 

§ 2. 1. Deklaracje, o których mowa w § 1, właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć w Urzędzie 
Miasta Jastrzębie-Zdrój przy al. Piłsudskiego 60, w terminie: 

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

b) do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą 
ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji 
ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości. 

2. Deklaracje, o których mowa w §1, mogą zostać złożone za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
z wykorzystaniem Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP 
(https://www.sekap.pl). 

§ 3. 1. Dla deklaracji składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej określa się format 
elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między nimi w formacie danych XML określony w załącznikach 
nr 7-12 do niniejszej uchwały. 



 

2. Deklaracje składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej muszą być w formie dokumentu 
elektronicznego opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 
2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j.Dz.U. z 2020 r. poz. 1173) lub podpisem 
potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm). 

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój. 

§ 5. Traci moc Uchwała nr III.39.2020 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie 
w sprawie zmiany uchwały nr III.24.2016 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie 
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój oraz warunków i trybu składania 
deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. Woj. Śląskiego z 2020 roku poz.2837). 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z 
dniem 1 stycznia 2021 r. 

 

PREZYDENT MIASTA 

 

     /-/ Anna Hetman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 
do Uchwały Nr …………… 

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój 
z dnia ………………..  

 

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

____________________________________________________________________________________________________________ 
GOK-J 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM 

MIESZKALNYM JEDNORODZINNYM 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 1439 z późn. zm). 
Składający: Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, 

użytkowników wieczystych, współużytkowników wieczystych oraz jednostek 
organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu a także 
innych podmiotów władających nieruchomością. 

Organ właściwy do złożenia 
deklaracji: 

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój. 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem „x”) 
□  pierwsza deklaracja  
□  nowa deklaracja spowodowana zmianą danych zawartych     
    w poprzedniej deklaracji 
□  wygaśnięcie obowiązku opłaty  

 
__ __ -__ __ - __ __ __ __  

 (dzień-miesiąc-rok) 
okres, którego deklaracja dotyczy 

 
□   korekta deklaracji(1)  
 

od __ __ - __ __ - __ __ __ __ 
do __ __ - __ __- __ __ __ __ 

(dzień-miesiąc-rok) 
okres, którego deklaracja dotyczy 

B.  DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  
(*dotyczy osoby fizycznej, **dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną) 
Przy składaniu jednej wspólnej deklaracji przez podmioty wspólnie władające nieruchomością zamiast działu B, C i C1 
należy wypełnić odpowiednio załącznik  nr 1 lub 1A do deklaracji, zaznaczając w poz.2 właściwy kwadrat znakiem „x”. 
2.  □ załącznik nr 1         (wypełniają współwłaściciele/ współużytkownicy wieczyści) 
     □ załącznik nr 1A      (wypełniają wspólnicy spółki cywilnej) 
3. Rodzaj podmiotu:  (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem „x”) 

 □ właściciel nieruchomości            □ współwłaściciel nieruchomości                □ użytkownik wieczysty                                                  
 □ współużytkownik wieczysty       □ inny podmiot władający nieruchomością 
 □ jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub w użytkowaniu   
4. Składający deklarację: (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem „x”) 
 
□ osoba fizyczna       □ osoba prawna         □ jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej                                 
5. Imię i nazwisko*/ Pełna nazwa** 
 
 

6. PESEL*  
 

7. Data urodzenia*(podać w 
przypadku braku nr PESEL w 
poz.6) 
 

8. Imię ojca* 
 

 9. Imię matki* 
 

10. Nr KRS** 
 
 

11. REGON** 
 

12. NIP** 
 

13. Nr telefonu 
(fakultatywne)  
 

14. Adres e-mail (fakultatywne) 

C. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
15. Kraj 
 

16. Województwo 17. Powiat 

18. Gmina 
 

19. Ulica 
 

20. Nr domu 21. Nr lokalu 

22. Miejscowość 
 

23. Kod pocztowy 
 

24. Poczta 



 

C1. ADRES DO KORESPONDENCJI (podać w przypadku, gdy jest inny niż w dziale C) 

25. Kraj 26. Województwo 27. Powiat 
 

28. Gmina 
 

29. Ulica 30. Nr domu 31. Nr lokalu 
 

32. Miejscowość 33. Kod pocztowy 34. Poczta 
 

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, KTÓRA JEST WE 
WŁADANIU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ(2)  

35. Ulica 
 

36. Nr domu  
 

37. Nr lokalu 38. Nr ewidencyjny działki (podać w przypadku braku nr domu) 

39. Lokalizacja miejsca odbioru odpadów komunalnych 

E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w dziale D niniejszej deklaracji 
zamieszkuje 

40. 
osób 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w dziale D niniejszej deklaracji znajduje 
się kompostownik przydomowy i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne 
wytworzone na nieruchomości (zaznaczyć w poz. 41 właściwy kwadrat znakiem „x”) 

41. 
   □ TAK     □ NIE 
 

E1. WYSOKOŚĆ OPŁATY MIESIĘCZNEJ  
Liczba mieszkańców na terenie 
nieruchomości wskazanej w dziale D  
(zgodnie z poz. 40) 

Stawka opłaty(3) Wysokość opłaty miesięcznej 
(iloczyn poz.42 i 43) 

42. 
                                                       osób 

43. 
zł/osoba/miesiąc 

44. 
zł/miesiąc 

E2. WYLICZENIE WYSOKOŚCI PRZYSŁUGUJĄCEGO ZWOLNIENIA Z TYTUŁU KOMPOSTOWANIA 
BIOODPADÓW (wypełnia tylko właściciel nieruchomości, który w poz. 41 zaznaczył „TAK“) 
Liczba mieszkańców na terenie 
nieruchomości wskazanej w dziale D  
(zgodnie z poz. 40) 

Stawka zwolnienia(4) Wysokość zwolnienia z tytułu 
kompostowania bioodpadów 
(iloczyn poz. 45 i 46) 

45.  
osób 

46. 
zł/osoba/miesiąc 

47. 
zł/miesiąc 

E3. WYSOKOŚĆ OPŁATY MIESIĘCZNEJ Z UWZGLĘDNIENIEM CZĘŚCIOWEGO ZWOLNIENIA 
Z TYTUŁU KOMPOSTOWANIA BIOODPADÓW (wypełnia tylko właściciel nieruchomości, który w poz. 41 
zaznaczył „TAK“) 
Wysokość opłaty miesięcznej 
(zgodnie z poz. 44) 

Wysokość zwolnienia z tytułu 
kompostowania bioodpadów 
(zgodnie z poz. 47) 

Wysokość opłaty miesięcznej po 
uwzględnieniu zwolnienia 
(różnica kwoty z poz. 48 i 49) 

48. 
zł/miesiąc 

49. 
zł/miesiąc 

50. 
zł/miesiąc 

F. ZAŁĄCZNIKI(5) (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem „x”, wymienić rodzaj załącznika) 
 
□ Załącznik nr 1 ……..szt.    Załącznik nr 1A. ……..szt.    □ inne (podać jakie)………………………………………….. 
G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ(6) 

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

 
                                                                                                                          ……………………………………………                                                     
.…………………………………………...   
    miejscowość i data                                                                                        czytelny podpis składającego deklarację                   
H. ADNOTACJE ORGANU  
 
 
 
 



 

 
 
 
OBJAŚNIENIA 
 Do złożenia deklaracji zobowiązany jest właściciel nieruchomości w rozumieniu art.2 ust.1 pkt.4 ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm).  
 Pojęcie nieruchomości zdefiniowane zostało w art. 46 § 1 Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z 

późn. zm.). 
(1) Korekta deklaracji – zgodnie z art.81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j.Dz.U. z 2020 r. poz. 

1325 z późn. zm.).  
(2) W przypadku, gdy właściciel nieruchomości posiada więcej niż jedną nieruchomość, na której 

zamieszkują         mieszkańcy, zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, składa oddzielną deklarację dla 
każdej          z nieruchomości. 

(3) Wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa uchwała Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w 
sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

(4) Wysokość stawki zwolnienia z tytułu kompostowania bioodpadów określa uchwała Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój 
w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości 
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne 
w kompostowniku przydomowym. 

(5) Składający deklarację zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające dane w niej zawarte, np. pełnomocnictwo 
do reprezentowania właściciela nieruchomości w przypadku wyznaczenia pełnomocnika. 

(6) Deklarację podpisuje właściciel nieruchomości lub osoba upoważniona do występowania w imieniu właściciela 
nieruchomości na podstawie pełnomocnictwa. 

 
POUCZENIE 

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 
17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2020 r. 1427 z późn. zm). 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Na podstawie art. 13 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 informuję, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Jastrzębie-Zdrój reprezentowana przez 

Prezydenta Miasta, z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, Al. Józefa Piłsudskiego 60. 
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój jest naczelnik Biura ds. Zarządzania 

Jakością, nr tel. 32 47 85 174. 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu spełnienia obowiązku ustawowego (gospodarowanie odpadami 

komunalnymi). 
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

ordynacja podatkowa. 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników administratora danych 

osobowych, przekazywane na podstawie umowy powierzenia danych osobowych firmom wyłonionym w drodze 
przetargu na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz organizację i prowadzenie Punku 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, jak również firmie LogicSynergy Sp. z.o.o., ul. Pod Sikornikiem 
27A, 30-216 Kraków. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane (przechowywane) przez okres 10 lat (kategoria archiwalna B10). 
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wglądu i poprawy przetwarzanych Pani/Pana danych osobowych w każdym 

czasie. 
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do PUODO z siedzibą w Warszawie w przypadku przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych. 
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W przypadku nie podania danych 

osobowych zostaną one pozyskane z innych zasobów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta 
Jastrzębie-Zdrój, a następnie zostanie Pani/Pan wezwany do złożenia wymaganych prawem dokumentów 
zawierających niezbędne dane osobowe. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 
 
 
Data…………… 
Podpis przyjmującego formularz………………………………… 

 



 

ZAŁĄCZNIK NR 1- PRZEZNACZONY DLA PODMIOTÓW WSPÓLNIE WŁADAJĄCYCH NIERUCHOMOŚCIĄ  
 

lp 
B.  DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (* dotyczy osoby fizycznej, **dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą 
fizyczną) 

1 

1.  Rodzaj podmiotu:(zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem „x”) □ współwłaściciel nieruchomości □ współużytkownik 
wieczysty   
2.  Składający deklaracje: (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem „x”)    
 □ osoba fizyczna   □ osoba prawna     □ jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej    
3. Imię i nazwisko* / Pełna nazwa** 
 

4. PESEL* 
 

5. Data urodzenia* (podać w 
przypadku braku nr PESEL 
w poz.4) 

6. Imię ojca* 
 

7. Imię matki* 
 
 
 

8. Nr KRS** 
 
 

9. REGON** 10. NIP** 11. Nr telefonu (fakultatywne) 12. Adres e-mail (fakultatywne) 

C. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
13. Kraj 
 

14. Województwo 15. Powiat 
 

16. Gmina 
 

17. Ulica 18. Nr domu 19. Nr lokalu 

20. Miejscowość 
 

21. Kod pocztowy 
 

22. Poczta 

C1. ADRES DO KORESPONDENCJI (Podać w przypadku, gdy jest inny niż w dziale C) 
23. Kraj 
 

24. Województwo 25. Powiat 
 

26. Gmina 
 

27. Ulica 28. Nr domu 29. Nr lokalu 
 

30. Miejscowość 
 

31. Kod pocztowy 
 

32. Poczta 

2 

1.  Rodzaj podmiotu:(zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem „x”) □ współwłaściciel nieruchomości □ współużytkownik 
wieczysty   
2.  Składający deklaracje: (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem „x”) 
 □ osoba fizyczna   □ osoba prawna   □ jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej    
3. Imię i nazwisko* / Pełna nazwa** 
 

4. PESEL* 
 

5. Data urodzenia* (podać w 
przypadku braku nr PESEL 
w poz.4) 

6. Imię ojca* 
 

7. Imię matki* 
 
 

8. Nr KRS** 
 
 

9. REGON** 10. NIP** 11. Nr telefonu (fakultatywne) 
 

12. Adres e-mail (fakultatywne) 

 
C. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
13. Kraj 
 

14. Województwo 15. Powiat 
 

16. Gmina 
 

17. Ulica 18. Nr domu 19. Nr lokalu 

20. Miejscowość 
 

21. Kod pocztowy 
 

22. Poczta 

C1. ADRES DO KORESPONDENCJI (Podać w przypadku, gdy jest inny niż w dziale C) 
23. Kraj 
 

24. Województwo 25. Powiat 
 

26. Gmina 
 

27. Ulica 28. Nr domu 29. Nr lokalu 
 



 

Składający deklarację obowiązany jest wykorzystać sekwencje formularza tyle razy, ile jest to konieczne. 
 
 
 
……………………………………………….                                            ………………………………………………. 
Czytelny podpis składającego deklarację                                                          Czytelny podpis składającego deklarację 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30. Miejscowość 31. Kod pocztowy 32. Poczta 



 

ZAŁĄCZNIK NR 1A- PRZEZNACZONY DLA PODMIOTÓW WSPÓLNIE WŁADAJĄCYCH 
NIERUCHOMOŚCIĄ- Spółka cywilna 
 

 B.  DANE SPÓŁKI  

 

1. Pełna nazwa spółki cywilnej 
 
 
2. REGON  3. NIP 

 
4. KRS 

5. Nr telefonu (fakultatywne)  
 

6. Adres e-mail (fakultatywne) 
 

C. ADRES SIEDZIBY SPÓŁKI  
7. Kraj 8. Województwo 9. Powiat 

10. Gmina 11. Ulica 
 

12. Nr domu 13. Nr lokalu 

14. Miejscowość 
 

15. Kod pocztowy 16. Poczta 

C1. ADRES DO KORESPONDENCJI  (Podać w przypadku, gdy jest inny niż w dziale C) 
17. Kraj 18. Województwo 19. Powiat 

20. Gmina 
 

21. Ulica 22. Nr domu 23. Nr lokalu 

24. Miejscowość 25. Kod pocztowy 26. Poczta 
 

lp. B1.  DANE WSPÓLNIKA SPÓŁKI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

1. Imię i nazwisko  
 
2. PESEL 
 

3. Data urodzenia 
(podać w przypadku 
braku nr PESEL w poz.2) 

4. Imię ojca  
 
 

5. Imię matki  
 
 

6. REGON 
 
 

7. NIP  
 

8. Nr telefonu (fakultatywne) 
 

9. Adres e-mail (fakultatywne) 
 

C. ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  
10. Kraj 11. Województwo 

 
12. Powiat 

13. Gmina 
 

14. Ulica 15. Nr domu 16. Nr lokalu 

17. Miejscowość 
 

18. Kod pocztowy 
 

19. Poczta 

C1. ADRES DO KORESPONDENCJI  (Podać w przypadku, gdy jest inny niż w dziale C) 
20. Kraj 
 

21. Województwo 22. Powiat 
 

23. Gmina 
 

24. Ulica 25. Nr domu 26. Nr lokalu 

27. Miejscowość 
 

28. Kod pocztowy 
 

29. Poczta 

 B2.  DANE WSPÓLNIKA SPÓŁKI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Imię i nazwisko  
 
2. PESEL 3. Data urodzenia 

(podać w przypadku 
braku nr PESEL w 
poz.2) 
 

4.Imię ojca  
 
 

5. Imię matki  
 
 

6. REGON 
 
 

7. NIP  
 

8. Nr telefonu (fakultatywne) 
 

9. Adres e-mail (fakultatywne) 
 

C. ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  
10. Kraj 11. Województwo 

 
12. Powiat 



 

2 13. Gmina 
 

14. Ulica 15. Nr domu 16. Nr lokalu 

17. Miejscowość 
 

18. Kod pocztowy 
 

19. Poczta 

C1. ADRES DO KORESPONDENCJI  (Podać w przypadku, gdy jest inny niż w dziale C) 
20. Kraj 
 

21. Województwo 22. Powiat 
 

23. Gmina 
 

24. Ulica 25. Nr domu 26. Nr lokalu 

27. Miejscowość 
 

28. Kod pocztowy 
 

29. Poczta 

Składający deklarację obowiązany jest wykorzystać sekwencje formularza tyle razy, ile jest to konieczne. 
 
 
 
 
 
………………………………………………  ………………………………………………. 
Czytelny podpis składającego deklarację                                           Czytelny podpis składającego deklarację 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Załącznik nr 2 

do Uchwały Nr …………… 
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój 

z dnia ………………..  
 

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

____________________________________________________________________________________________________________ 
GOK-W 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM 

WIELOLOKALOWYM  
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 1439 z późn. zm). 
Składający: Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, 

użytkowników wieczystych, współużytkowników wieczystych oraz jednostek 
organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu a także 
innych podmiotów władających nieruchomością. 

Organ właściwy do złożenia 
deklaracji: 

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój. 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem „x”) 
□  pierwsza deklaracja 
□  nowa deklaracja spowodowana zmianą danych zawartych     
    w poprzedniej deklaracji 
□  wygaśnięcie obowiązku opłaty  

 
__ __ -__ __ - __ __ __ __  

 (dzień-miesiąc-rok) 
okres, którego deklaracja dotyczy 

 
□   korekta deklaracji(1)  
 

od __ __ - __ __ - __ __ __ __ 
do __ __ - __ __- __ __ __ __ 

(dzień-miesiąc-rok) 
okres, którego deklaracja dotyczy 

B.  DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  
(*dotyczy osoby fizycznej, **dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną) 
Przy składaniu jednej wspólnej deklaracji przez podmioty wspólnie władające nieruchomością zamiast działu B, C i C1 
należy wypełnić odpowiednio załącznik  nr 1 lub 1A do deklaracji, zaznaczając w poz.2 właściwy kwadrat znakiem „x”. 
2.  □ załącznik nr 1         (wypełniają współwłaściciele/ współużytkownicy wieczyści) 
     □ załącznik nr 1A      (wypełniają wspólnicy spółki cywilnej) 
3. Rodzaj podmiotu:  (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem „x”) 

 □ właściciel nieruchomości            □ współwłaściciel nieruchomości                □ użytkownik wieczysty                                                  
 □ współużytkownik wieczysty       □ inny podmiot władający nieruchomością 
 □ jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub w użytkowaniu   
4. Składający deklarację: (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem „x”) 
 
□ osoba fizyczna       □ osoba prawna         □ jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej                                 
5. Imię i nazwisko*/ Pełna nazwa** 
 
 

6. PESEL*  
 

7. Data urodzenia*(podać w 
przypadku braku nr PESEL w 
poz.6) 
 

8. Imię ojca* 
 

 9. Imię matki* 
 

10. Nr KRS** 
 
 

11. REGON** 
 

12. NIP** 
 

13. Nr telefonu 
(fakultatywne)  
 

14. Adres e-mail (fakultatywne) 

C. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
15. Kraj 
 

16. Województwo 17. Powiat 

18. Gmina 
 

19. Ulica 
 

20. Nr domu 21. Nr lokalu 

22. Miejscowość 
 

23. Kod pocztowy 
 

24. Poczta 



 

 
OBJAŚNIENIA 
 Do złożenia deklaracji zobowiązany jest właściciel nieruchomości w rozumieniu art.2 ust.1 pkt.4 ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm).  
 Pojęcie nieruchomości zdefiniowane zostało w art. 46 § 1 Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z 

późn. zm.). 
(1) Korekta deklaracji – zgodnie z art.81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j.Dz.U. z 2020 r. poz. 

1325 z późn. zm.).  
(2) W przypadku, gdy właściciel nieruchomości posiada więcej niż jedną nieruchomość, na której 

zamieszkują   mieszkańcy, zabudowaną budynkiem wielolokalowym, składa oddzielną deklarację dla każdej 
z nieruchomości.  

 (3) Wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa uchwała Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w 
sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

(4) Składający deklarację zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające dane w niej zawarte, np. pełnomocnictwo 
do reprezentowania właściciela nieruchomości w przypadku wyznaczenia pełnomocnika. 

(5) Deklarację podpisuje właściciel nieruchomości lub osoba upoważniona do występowania w imieniu właściciela 
nieruchomości na podstawie pełnomocnictwa. 

 
POUCZENIE 

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 
17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1427 z późn. zm). 

C1. ADRES DO KORESPONDENCJI (podać w przypadku, gdy jest inny niż w dziale C) 

25. Kraj 26. Województwo 27. Powiat 
 

28. Gmina 
 

29. Ulica 30. Nr domu 31. Nr lokalu 
 

32. Miejscowość 33. Kod pocztowy 34. Poczta 
 

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, KTÓRA JEST WE 
WŁADANIU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ(2)    

 
Należy wypełnić załącznik nr 2 do deklaracji 

E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
Liczba mieszkańców na terenie 
nieruchomości  
Należy podać łączną ilość osób z poz. 4 
załącznika nr 2 do deklaracji 

Stawka opłaty(3) Wysokość opłaty miesięcznej 
(iloczyn poz.35 i 36) 

35. 
                                                       osób 

36. 
zł/osoba/miesiąc 

37. 
zł/miesiąc 

F. ZAŁĄCZNIKI(4) (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem „x”, wymienić rodzaj załącznika) 
 
□ Załącznik nr 1 ……..szt.     Załącznik nr 1A ……..szt.   □ Załącznik nr 2 ……..szt.  
□ inne (podać jakie) ………………………………….……………………………………… 
G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ(5) 

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

 
                                                                                                                          ……………………………………………                                                     
.…………………………………………...   
    miejscowość i data                                                                                        czytelny podpis składającego deklarację           
H. ADNOTACJE ORGANU  
 
 
 
 
 
Data…………… 
Podpis przyjmującego formularz………………………………… 

 



 

 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Na podstawie art. 13 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 informuję, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Jastrzębie-Zdrój reprezentowana przez 

Prezydenta Miasta, z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, Al. Józefa Piłsudskiego 60. 
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój jest naczelnik Biura ds. 

Zarządzania Jakością, nr tel. 32 47 85 174. 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu spełnienia obowiązku ustawowego (gospodarowanie odpadami 

komunalnymi). 
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

ordynacja podatkowa. 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników administratora danych 

osobowych, przekazywane na podstawie umowy powierzenia danych osobowych firmom wyłonionym w drodze 
przetargu na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz organizację i prowadzenie Punku 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, jak również firmie LogicSynergy Sp. z.o.o., ul. Pod Sikornikiem 
27A, 30-216 Kraków. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane (przechowywane) przez okres 10 lat (kategoria archiwalna B10). 
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wglądu i poprawy przetwarzanych Pani/Pana danych osobowych w każdym 

czasie. 
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do PUODO z siedzibą w Warszawie w przypadku przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych. 
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W przypadku nie podania danych 

osobowych zostaną one pozyskane z innych zasobów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta 
Jastrzębie-Zdrój, a następnie zostanie Pani/Pan wezwany do złożenia wymaganych prawem dokumentów 
zawierających niezbędne dane osobowe. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.



 
 

ZAŁĄCZNIK NR 1- PRZEZNACZONY DLA PODMIOTÓW WSPÓLNIE WŁADAJĄCYCH NIERUCHOMOŚCIĄ  

l
p 

B.  DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (* dotyczy osoby fizycznej, **dotyczy składającego deklarację 
niebędącego osobą fizyczną) 

1 

1.  Rodzaj podmiotu:(zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem „x”) □ współwłaściciel nieruchomości □ 
współużytkownik wieczysty   
2.  Składający deklaracje: (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem „x”)    
 □ osoba fizyczna         □ osoba prawna      □ jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej    
3. Imię i nazwisko* / Pełna nazwa** 
 

4. PESEL* 
 

5. Data urodzenia* (podać 
w przypadku braku nr 
PESEL w poz.4) 

6. Imię ojca* 
 

7. Imię matki* 
 
 
 

8. Nr KRS** 
 
 

9. REGON** 10. NIP** 11. Nr telefonu 
(fakultatywne) 
 

12. Adres e-mail (fakultatywne) 

 

C. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
13. Kraj 
 

14. Województwo 15. Powiat 
 

16. Gmina 
 

17. Ulica 18. Nr domu 19. Nr lokalu 

20. Miejscowość 
 

21. Kod pocztowy 
 

22. Poczta 

C1. ADRES DO KORESPONDENCJI (Podać w przypadku, gdy jest inny niż w dziale C) 
23. Kraj 
 

24. Województwo 25. Powiat 
 

26. Gmina 
 

27. Ulica 28. Nr domu 29. Nr lokalu 
 

30. Miejscowość 
 

31. Kod pocztowy 
 

32. Poczta 

2 

1.  Rodzaj podmiotu:(zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem „x”) □ współwłaściciel nieruchomości □ 
współużytkownik wieczysty   
2.  Składający deklaracje: (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem „x”)     
□ osoba fizyczna          □ osoba prawna        □ jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej    
3. Imię i nazwisko* / Pełna nazwa** 4. PESEL* 

 

5. Data urodzenia* (podać 
w przypadku braku nr 
PESEL w poz.4) 

6. Imię ojca* 
 

7. Imię matki* 
 
 
 

8. Nr KRS** 
 
 

9. REGON** 10. NIP** 11. Nr telefonu 
(fakultatywne) 
 

12. Adres e-mail (fakultatywne) 

 

C. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
13. Kraj 
 

14. Województwo 15. Powiat 
 

16. Gmina 
 

17. Ulica 18. Nr domu 19. Nr lokalu 

20. Miejscowość 
 

21. Kod pocztowy 
 

22. Poczta 

C1. ADRES DO KORESPONDENCJI (Podać w przypadku, gdy jest inny niż w dziale C) 
23. Kraj 
 

24. Województwo 25. Powiat 
 

26. Gmina 
 

27. Ulica 28. Nr domu 29. Nr lokalu 
 



 
 

Składający deklarację obowiązany jest wykorzystać sekwencje formularza tyle razy, ile jest to konieczne. 
 
 
……………………………………………….                                   ………………………………………………. 
Czytelny podpis składającego deklarację                                                   Czytelny podpis składającego deklarację 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30. Miejscowość 
 

31. Kod pocztowy 
 

32. Poczta 



 
 

ZAŁĄCZNIK NR 1A- PRZEZNACZONY DLA PODMIOTÓW WSPÓLNIE WŁADAJĄCYCH 
NIERUCHOMOŚCIĄ- Spółka cywilna 
 

 B.  DANE SPÓŁKI  

 

1. Pełna nazwa spółki cywilnej 
 
 
2. REGON  3. NIP 

 
4. KRS 

5. Nr telefonu (fakultatywne)  
 

6. Adres e-mail (fakultatywne) 
 

C. ADRES SIEDZIBY SPÓŁKI  
7. Kraj 8. Województwo 9. Powiat 

10. Gmina 11. Ulica 
 

12. Nr domu 13. Nr lokalu 

14. Miejscowość 
 

15. Kod pocztowy 16. Poczta 

C1. ADRES DO KORESPONDENCJI  (Podać w przypadku, gdy jest inny niż w dziale C) 
17. Kraj 18. Województwo 19. Powiat 

20. Gmina 
 

21. Ulica 22. Nr domu 23. Nr lokalu 

24. Miejscowość 25. Kod pocztowy 26. Poczta 
 

lp. B1.  DANE WSPÓLNIKA SPÓŁKI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

1. Imię i nazwisko  
 
2. PESEL 
 

3. Data urodzenia 
(podać w przypadku 
braku nr PESEL w 
poz.2) 

4. Imię ojca  
 
 

5. Imię matki  
 
 

6. REGON 
 
 

7. NIP  
 

8. Nr telefonu 
(fakultatywne) 
 

9. Adres e-mail (fakultatywne) 
 

C. ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  
10. Kraj 11. Województwo 

 
12. Powiat 

13. Gmina 
 

14. Ulica 15. Nr domu 16. Nr lokalu 

17. Miejscowość 
 

18. Kod pocztowy 
 

19. Poczta 

C1. ADRES DO KORESPONDENCJI  (Podać w przypadku, gdy jest inny niż w dziale C) 
20. Kraj 
 

21. Województwo 22. Powiat 
 

23. Gmina 
 

24. Ulica 25. Nr domu 26. Nr lokalu 

27. Miejscowość 
 

28. Kod pocztowy 
 

29. Poczta 

 B2.  DANE WSPÓLNIKA SPÓŁKI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Imię i nazwisko  
 
2. PESEL 3. Data urodzenia 

(podać w przypadku 
braku nr PESEL w 
poz.2) 
 

4.Imię ojca  
 
 

5. Imię matki  
 
 

6. REGON 
 
 

7. NIP  
 

8. Nr telefonu 
(fakultatywne) 
 

9. Adres e-mail (fakultatywne) 

C. ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  
10. Kraj 11. Województwo 12. Powiat 



 
 

2  
13. Gmina 
 

14. Ulica 15. Nr domu 16. Nr lokalu 

17. Miejscowość 
 

18. Kod pocztowy 
 

19. Poczta 

C1. ADRES DO KORESPONDENCJI  (Podać w przypadku, gdy jest inny niż w dziale C) 
20. Kraj 
 

21. Województwo 22. Powiat 
 

23. Gmina 
 

24. Ulica 25. Nr domu 26. Nr lokalu 

27. Miejscowość 
 

28. Kod pocztowy 
 

29. Poczta 

Składający deklarację obowiązany jest wykorzystać sekwencje formularza tyle razy, ile jest to konieczne. 
 
 
 
 
………………………………………………         ………………………………………………. 
Czytelny podpis składającego deklarację                                                   Czytelny podpis składającego deklarację 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ZAŁĄCZNIK NR 2 - NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA BUDYNKIEM WIELOLOKALOWYM       
D. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, KTÓRA JEST WE WŁADANIU 
SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ   

OŚWIADCZENIE SKŁADAJĄCEGO 
DEKLARACJĘ 

 
Ulica i nr domu 

Nr ewidencyjny działki (podać w 
przypadku braku nr domu) 

Lokalizacja miejsca odbioru odpadów 
komunalnych  

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość 
(Podać łączną ilość osób zamieszkujących całą 
nieruchomość podaną w pkt.1) 

1. 
 

2. 3. 4. 
 
 

 
OKREŚLENIE LICZBY OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH W POSZCZEGÓLNYCH LOKALACH MIESZKALNYCH 

 
1* 2* 1* 2* 1* 2* 1* 2* 1* 2* 1* 2* 1* 2* 1* 2* 1* 2* 1* 2* 

                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    

Składający deklarację obowiązany jest wykorzystać sekwencje formularza tyle razy, ile jest to konieczne. 
 

……………………………………………….  
Czytelny podpis składającego deklarację                                                                                      

1* należy podać nr klatki/nr lokalu  
2* należy podać liczbę osób zamieszkujących w lokalu                                                                                                         



 

Załącznik nr 3 
do Uchwały Nr …………… 

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój 
z dnia ………………..  

 

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

____________________________________________________________________________________________________________ 
GOK-JN 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ W CZĘŚCI ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, ZABUDOWANEJ 

BUDYNKIEM MIESZKALNYM JEDNORODZINNYM, A W CZĘŚCI NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, 
A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 1439 z późn. zm). 

Składający: Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, 
użytkowników wieczystych, współużytkowników wieczystych oraz jednostek 
organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu a 
także innych podmiotów władających nieruchomością. 

Organ właściwy do złożenia 
deklaracji: 

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój. 

C. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem „x”) 
□  pierwsza deklaracja  
□  nowa deklaracja spowodowana zmianą danych zawartych     
    w poprzedniej deklaracji 
□  wygaśnięcie obowiązku opłaty  

 
__ __ -__ __ - __ __ __ __  

 (dzień-miesiąc-rok) 
okres, którego deklaracja dotyczy 

 
□   korekta deklaracji(1)  
 

od __ __ - __ __ - __ __ __ __ 
do __ __ - __ __- __ __ __ __ 

(dzień-miesiąc-rok) 
okres, którego deklaracja dotyczy 

B.  DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  
(*dotyczy osoby fizycznej, **dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną) 
Przy składaniu jednej wspólnej deklaracji przez podmioty wspólnie władające nieruchomością zamiast działu B, C i 
C1 należy wypełnić odpowiednio załącznik  nr 1 lub 1A do deklaracji, zaznaczając w poz.2 właściwy kwadrat znakiem 
„x”. 
2.  □ załącznik nr 1         (wypełniają współwłaściciele/ współużytkownicy wieczyści) 
     □ załącznik nr 1A      (wypełniają wspólnicy spółki cywilnej) 

3. Rodzaj podmiotu:  (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem „x”) 

 □ właściciel nieruchomości            □ współwłaściciel nieruchomości                □ użytkownik wieczysty                                                  
 □ współużytkownik wieczysty       □ inny podmiot władający nieruchomością 
 □ jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub w użytkowaniu   
4. Składający deklarację: (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem „x”) 
 
□ osoba fizyczna       □ osoba prawna         □ jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej                                 
5. Imię i nazwisko*/ Pełna nazwa** 
 
 

6. PESEL*  
 

7. Data urodzenia*(podać w 
przypadku braku nr PESEL w 
poz.6) 

8. Imię ojca* 
 

 9. Imię matki* 
 

10. Nr KRS** 
 
 

11. REGON** 
 

12. NIP** 
 

13. Nr telefonu 
(fakultatywne)  

14. Adres e-mail (fakultatywne) 

C. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
15. Kraj 
 

16. Województwo 17. Powiat 

18. Gmina 
 

19. Ulica 
 

20. Nr domu 21. Nr lokalu 

22. Miejscowość 
 

23. Kod pocztowy 
 

24. Poczta 



 

C1. ADRES DO KORESPONDENCJI (podać w przypadku, gdy jest inny niż w dziale C) 

25. Kraj 26. Województwo 27. Powiat 
 

28. Gmina 
 

29. Ulica 30. Nr domu 31. Nr lokalu 
 

32. Miejscowość 33. Kod pocztowy 34. Poczta 
 

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, KTÓRA JEST WE 
WŁADANIU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ(2)  

35. Ulica 
 

36. Nr domu  
 

37. Nr lokalu 38. Nr ewidencyjny działki (podać w przypadku braku nr domu) 

39. Lokalizacja miejsca odbioru odpadów komunalnych 

 
E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 
E1. OPŁATA Z CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w dziale D niniejszej deklaracji zamieszkuje 40. 
                        osób 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w dziale D niniejszej deklaracji znajduje się 
kompostownik przydomowy i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne 
wytworzone na nieruchomości  (zaznaczyć w poz. 41 właściwy kwadrat znakiem „x”) 

41. 
   □ TAK     □ NIE 
 

E1.1 WYSOKOŚĆ OPŁATY MIESIĘCZNEJ  

Liczba mieszkańców na terenie 
nieruchomości wskazanej w dziale D  
(zgodnie z poz. 40) 

Stawka opłaty(3) Wysokość opłaty miesięcznej 
(iloczyn poz.42 i 43) 

42. 
                                                      

 osób 

43. 
 

zł/osoba/miesiąc 

44. 
 
                                               zł/miesiąc 

E1.2 WYLICZENIE WYSOKOŚCI PRZYSŁUGUJĄCEGO ZWOLNIENIA Z TYTUŁU KOMPOSTOWANIA 
BIOODPADÓW (wypełnia tylko właściciel nieruchomości, który w poz. 41 zaznaczył „TAK“) 

Liczba mieszkańców na terenie 
nieruchomości wskazanej w dziale D  
(zgodnie z poz. 40) 

Stawka zwolnienia(4) 

 

Wysokość zwolnienia z tytułu 
kompostowania bioodpadów 
(iloczyn poz. 45 i 46) 

45.  
 

osób 

46. 
 

zł/osoba/miesiąc 

47. 
 

zł/miesiąc 
E1.3 WYSOKOŚĆ OPŁATY MIESIĘCZNEJ Z UWZGLĘDNIENIEM CZĘŚCIOWEGO ZWOLNIENIA 
Z TYTUŁU KOMPOSTOWANIA BIOODPADÓW (wypełnia tylko właściciel nieruchomości, który w poz. 41 
zaznaczył „TAK“) 
Wysokość opłaty miesięcznej 
(zgodnie z poz. 44) 

Wysokość zwolnienia z tytułu 
kompostowania bioodpadów 
(zgodnie z poz. 47) 

Wysokość opłaty miesięcznej po 
uwzględnieniu zwolnienia 
(różnica kwoty z poz. 48 i 49) 

48. 
 

zł/miesiąc 

49. 
 

zł/miesiąc 

50. 
                                                  

zł/miesiąc 
E2. OPŁATA Z CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY 

 
 
51. Rodzaj wykonywanej działalności…………………………………………………………………………………… 
 



 

E2.1 WYSOKOŚĆ OPŁATY MIESIĘCZNEJ 

Frakcja odpadów komunalnych 
Pojemność  

[litry] 
Liczba  
[szt.](5) 

Częstotliwość 
odbioru w ciągu 

miesiąca(6) 

Stawka opłaty  
[zł](3) 

Wysokość opłaty 
[zł] 

a b c d e f = (c x d x e) 

Niesegregowane (zmieszane)(7) 

110     
120     
240     
1100     
5000     
7000     

10000     

Bioodpady(8) 
120     
240     

Metale i tworzywa sztuczne 

Worek 60     

Worek 120     
1500     
2500     
5000     
7000     

10000     

Papier 

Worek 60     
Worek 120     

1500     
2500     
5000     
7000     

10000     

Szkło 

Worek 60     
Worek 120     

1500     
2500     

Łącznie (suma wszystkich poz. kolumny f) 52.            
zł/miesiąc 

E3. ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 
Wysokość opłaty miesięcznej 
z działu E1 
(zgodnie z poz. 44 albo 50) 

Wysokość opłaty miesięcznej 
z działu E2 
(zgodnie z poz. 52) 

Łączna wysokość opłaty miesięcznej 
(suma poz. 53 i 54) 

53. 
 

zł/miesiąc 

54. 
 

zł/miesiąc 

55. 
                                                 

zł/miesiąc 
F. ZAŁĄCZNIKI(9) (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem „x”, wymienić rodzaj załącznika) 
 
□ Załącznik nr 1 ……..szt.    Załącznik nr 1A. ……..szt.    □ inne (podać jakie)………………………...………………. 
G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ(10) 

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

 
                                                                                                                          ……………………………………………                                                     
.…………………………………………...   
    miejscowość i data                                                                                        czytelny podpis składającego deklarację                     
H. ADNOTACJE ORGANU  
 
 
 
 
 
Data…………… 
Podpis przyjmującego formularz………………………………… 



 

 
OBJAŚNIENIA 
 Do złożenia deklaracji zobowiązany jest właściciel nieruchomości w rozumieniu art.2 ust.1 pkt.4 ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm).  
 Pojęcie nieruchomości zdefiniowane zostało w art. 46 § 1 Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z 

późn. zm.). 
(1) Korekta deklaracji – zgodnie z art.81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j.Dz.U. z 2020 r. poz. 

1325 z późn. zm.).  
(2) W przypadku, gdy właściciel nieruchomości posiada więcej niż jedną nieruchomość, na której w części zamieszkują   
    mieszkańcy, zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, a w części nie zamieszkują mieszkańcy,  
    a powstają odpady komunalne, składa oddzielną deklarację dla każdej z nieruchomości. 
(3) Wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa uchwała Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój 

w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
(4) Wysokość stawki zwolnienia z tytułu kompostowania bioodpadów określa uchwała Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój 

w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości 
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne 
w kompostowniku przydomowym. 

    (5) Należy podać liczbę pojemników lub worków przeznaczoną do każdorazowego odbioru, w rozbiciu na poszczególne 
       pojemności i dla każdej frakcji odpadów komunalnych oddzielnie. 
    (6) Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych określa uchwała Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie ustalenia 

   szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
   nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 
(7) Dla frakcji „Niesegregowane (zmieszane)” należy wpisać w kolumnie d działu E2.1 wartość 4,33 gdy odpady  
      niesegregowane (zmieszane) odbierane są 1 raz w tygodniu (z uwzględnieniem 5 wywozu w wybranych miesiącach). 
(8)  Dla frakcji „Bioodpady” należy wpisać w kolumnie d działu E2.1 wartość 2,17 gdy odpady Niesegregowane  
     (zmieszane) odbierane są 1, 2, 3 razy w miesiącu, albo 4,33 gdy odpady Niesegregowane (zmieszane) odbierane są  
     4 lub więcej razy w miesiącu. 
(9) Składający deklarację zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające dane w niej zawarte, np. pełnomocnictwo 

do reprezentowania właściciela nieruchomości w przypadku wyznaczenia pełnomocnika. 
(10) Deklarację podpisuje właściciel nieruchomości lub osoba upoważniona do występowania w imieniu właściciela 

nieruchomości na podstawie pełnomocnictwa. 
POUCZENIE 

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 
17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1427 z późn. zm). 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
Na podstawie art. 13 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 informuję, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Jastrzębie-Zdrój reprezentowana przez 

Prezydenta Miasta, z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, Al. Józefa Piłsudskiego 60. 
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój jest naczelnik Biura ds. Zarządzania 

Jakością, nr tel. 32 47 85 174. 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu spełnienia obowiązku ustawowego (gospodarowanie odpadami 

komunalnymi). 
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

ordynacja podatkowa. 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników administratora danych 

osobowych, przekazywane na podstawie umowy powierzenia danych osobowych firmom wyłonionym w drodze 
przetargu na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz organizację i prowadzenie Punku 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, jak również firmie LogicSynergy Sp. z.o.o., ul. Pod Sikornikiem 
27A, 30-216 Kraków. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane (przechowywane) przez okres 10 lat (kategoria archiwalna B10). 
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wglądu i poprawy przetwarzanych Pani/Pana danych osobowych w każdym 

czasie. 
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do PUODO z siedzibą w Warszawie w przypadku przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych. 
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W przypadku nie podania danych 

osobowych zostaną one pozyskane z innych zasobów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta 
Jastrzębie-Zdrój, a następnie zostanie Pani/Pan wezwany do złożenia wymaganych prawem dokumentów 
zawierających niezbędne dane osobowe. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.



 

ZAŁĄCZNIK NR 1- PRZEZNACZONY DLA PODMIOTÓW WSPÓLNIE WŁADAJĄCYCH NIERUCHOMOŚCIĄ  

Składający deklarację obowiązany jest wykorzystać sekwencje formularza tyle razy, ile jest to konieczne. 
 
……………………………………………….                                               ………………………………………………. 
Czytelny podpis składającego deklarację                                                       Czytelny podpis składającego deklarację 

lp 
B.  DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (* dotyczy osoby fizycznej, **dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą 
fizyczną) 

1 

1.  Rodzaj podmiotu:(zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem „x”) □ współwłaściciel nieruchomości □ współużytkownik 
wieczysty   
2.  Składający deklaracje: (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem „x”)    
 □ osoba fizyczna          □ osoba prawna        □ jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej        
3. Imię i nazwisko* / Pełna nazwa** 
 

4. PESEL* 
 

5. Data urodzenia* (podać w 
przypadku braku nr PESEL 
w poz.4) 

6. Imię ojca* 
 

7. Imię matki* 
 
 
 

8. Nr KRS** 
 
 

9. REGON** 10. NIP** 11. Nr telefonu (fakultatywne) 
 

12. Adres e-mail (fakultatywne) 

 
C. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
13. Kraj 
 

14. Województwo 15. Powiat 
 

16. Gmina 
 

17. Ulica 18. Nr domu 19. Nr lokalu 

20. Miejscowość 
 

21. Kod pocztowy 
 

22. Poczta 

C1. ADRES DO KORESPONDENCJI (Podać w przypadku, gdy jest inny niż w dziale C) 
23. Kraj 
 

24. Województwo 25. Powiat 
 

26. Gmina 
 

27. Ulica 28. Nr domu 29. Nr lokalu 
 

30. Miejscowość 
 

31. Kod pocztowy 
 

32. Poczta 

2 

1.  Rodzaj podmiotu:(zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem „x”) □ współwłaściciel nieruchomości □ współużytkownik 
wieczysty   
2.  Składający deklaracje: (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem „x”)    
 □ osoba fizyczna        □ osoba prawna    □ jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej    
3. Imię i nazwisko* / Pełna nazwa** 
 

4. PESEL* 
 

5. Data urodzenia* (podać w 
przypadku braku nr PESEL 
w poz.4) 

6. Imię ojca* 
 

7. Imię matki* 
 
 
 

8. Nr KRS** 
 
 

9. REGON** 10. NIP** 11. Nr telefonu (fakultatywne) 12. Adres e-mail (fakultatywne) 

 
C. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
13. Kraj 
 

14. Województwo 15. Powiat 
 

16. Gmina 
 

17. Ulica 18. Nr domu 19. Nr lokalu 

20. Miejscowość 
 

21. Kod pocztowy 
 

22. Poczta 

C1. ADRES DO KORESPONDENCJI (Podać w przypadku, gdy jest inny niż w dziale C) 
23. Kraj 
 

24. Województwo 25. Powiat 
 

26. Gmina 
 

27. Ulica 28. Nr domu 29. Nr lokalu 
 

30. Miejscowość 
 

31. Kod pocztowy 
 

32. Poczta 



 

ZAŁĄCZNIK NR 1A- PRZEZNACZONY DLA PODMIOTÓW WSPÓLNIE WŁADAJĄCYCH NIERUCHOMOŚCIĄ- 
Spółka cywilna 
 

 B.  DANE SPÓŁKI  

 

1. Pełna nazwa spółki cywilnej 
 
 
2. REGON  3. NIP 

 
4. KRS 

5. Nr telefonu (fakultatywne)  
 

6. Adres e-mail (fakultatywne) 
 

C. ADRES SIEDZIBY SPÓŁKI  
7. Kraj 8. Województwo 9. Powiat 

10. Gmina 11. Ulica 
 

12. Nr domu 13. Nr lokalu 

14. Miejscowość 
 

15. Kod pocztowy 16. Poczta 

C1. ADRES DO KORESPONDENCJI  (Podać w przypadku, gdy jest inny niż w dziale C) 
17. Kraj 18. Województwo 19. Powiat 

20. Gmina 
 

21. Ulica 22. Nr domu 23. Nr lokalu 

24. Miejscowość 25. Kod pocztowy 26. Poczta 
 

lp. B1.  DANE WSPÓLNIKA SPÓŁKI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

1. Imię i nazwisko  
 
2. PESEL 
 

3. Data urodzenia 
(podać w przypadku 
braku nr PESEL w poz.2) 

4. Imię ojca  
 
 

5. Imię matki  
 
 

6. REGON 
 
 

7. NIP  
 

8. Nr telefonu (fakultatywne) 
 

9. Adres e-mail (fakultatywne) 
 

C. ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  
10. Kraj 11. Województwo 

 
12. Powiat 

13. Gmina 
 

14. Ulica 15. Nr domu 16. Nr lokalu 

17. Miejscowość 
 

18. Kod pocztowy 
 

19. Poczta 

C1. ADRES DO KORESPONDENCJI  (Podać w przypadku, gdy jest inny niż w dziale C) 
20. Kraj 
 

21. Województwo 22. Powiat 
 

23. Gmina 
 

24. Ulica 25. Nr domu 26. Nr lokalu 

27. Miejscowość 
 

28. Kod pocztowy 
 

29. Poczta 

 B2.  DANE WSPÓLNIKA SPÓŁKI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Imię i nazwisko  
 
2. PESEL 3. Data urodzenia 

(podać w przypadku 
braku nr PESEL w 
poz.2) 
 

4.Imię ojca  
 
 

5. Imię matki  
 
 

6. REGON 
 
 

7. NIP  
 

8. Nr telefonu (fakultatywne) 
 

9. Adres e-mail (fakultatywne) 
 

C. ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  
10. Kraj 11. Województwo 

 
12. Powiat 



 

2 13. Gmina 
 

14. Ulica 15. Nr domu 16. Nr lokalu 

17. Miejscowość 
 

18. Kod pocztowy 
 

19. Poczta 

C1. ADRES DO KORESPONDENCJI  (Podać w przypadku, gdy jest inny niż w dziale C) 
20. Kraj 
 

21. Województwo 22. Powiat 
 

23. Gmina 
 

24. Ulica 25. Nr domu 26. Nr lokalu 

27. Miejscowość 
 

28. Kod pocztowy 
 

29. Poczta 

Składający deklarację obowiązany jest wykorzystać sekwencje formularza tyle razy, ile jest to konieczne. 
 
 
 
………………………………………………         ………………………………………………. 
Czytelny podpis składającego deklarację                                                        Czytelny podpis składającego deklarację 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Załącznik nr 4 
do Uchwały Nr …………… 

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój 
z dnia ………………..  

 

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

____________________________________________________________________________________________________________ 
GOK-WN 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ W CZĘŚCI ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, ZABUDOWANEJ 

BUDYNKIEM WIELOLOKALOWYM, A W CZĘŚCI NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ 
ODPADY KOMUNALNE 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 1439 z późn. zm). 

Składający: Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, 
użytkowników wieczystych, współużytkowników wieczystych oraz jednostek 
organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu a także 
innych podmiotów władających nieruchomością. 

Organ właściwy do złożenia 
deklaracji: 

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój. 

D. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem „x”) 
□  pierwsza deklaracja  
□  nowa deklaracja spowodowana zmianą danych zawartych     
    w poprzedniej deklaracji 
□  wygaśnięcie obowiązku opłaty  

 
__ __ -__ __ - __ __ __ __  

 (dzień-miesiąc-rok) 
okres, którego deklaracja dotyczy 

 
□   korekta deklaracji(1)  
 

od __ __ - __ __ - __ __ __ __ 
do __ __ - __ __- __ __ __ __ 

(dzień-miesiąc-rok) 
okres, którego deklaracja dotyczy 

B.  DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  
(*dotyczy osoby fizycznej, **dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną) 
Przy składaniu jednej wspólnej deklaracji przez podmioty wspólnie władające nieruchomością zamiast działu B, C i C1 
należy wypełnić odpowiednio załącznik  nr 1 lub 1A do deklaracji, zaznaczając w poz.2 właściwy kwadrat znakiem „x”. 
2.  □ załącznik nr 1         (wypełniają współwłaściciele/ współużytkownicy wieczyści) 
     □ załącznik nr 1A      (wypełniają wspólnicy spółki cywilnej) 
3. Rodzaj podmiotu:  (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem „x”) 

 □ właściciel nieruchomości            □ współwłaściciel nieruchomości                □ użytkownik wieczysty                                                  
 □ współużytkownik wieczysty       □ inny podmiot władający nieruchomością 
 □ jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub w użytkowaniu   
4. Składający deklarację: (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem „x”) 
 
□ osoba fizyczna       □ osoba prawna         □ jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej                                 
5. Imię i nazwisko*/ Pełna nazwa** 
 
 

6. PESEL*  
 

7. Data urodzenia*(podać w 
przypadku braku nr PESEL w 
poz.6) 
 

8. Imię ojca* 
 

 9. Imię matki* 
 

10. Nr KRS** 
 
 

11. REGON** 
 

12. NIP** 
 

13. Nr telefonu 
(fakultatywne)  
 

14. Adres e-mail (fakultatywne) 

C. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
15. Kraj 
 

16. Województwo 17. Powiat 

18. Gmina 
 

19. Ulica 
 

20. Nr domu 21. Nr lokalu 

22. Miejscowość 
 

23. Kod pocztowy 
 

24. Poczta 



 

 
 
 
 

C1. ADRES DO KORESPONDENCJI (podać w przypadku, gdy jest inny niż w dziale C) 

25. Kraj 26. Województwo 27. Powiat 
 

28. Gmina 
 

29. Ulica 30. Nr domu 31. Nr lokalu 
 

32. Miejscowość 33. Kod pocztowy 34. Poczta 
 

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, KTÓRA JEST WE 
WŁADANIU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ(2)     
 
Należy wypełnić załącznik nr 2A i 3A do deklaracji 
E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

E1.  OPŁATA Z CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY 

Liczba mieszkańców na terenie 
nieruchomości 

Należy podać łączną ilość osób z poz. 4 
załącznika nr 2A do deklaracji 

Stawka opłaty(3) Wysokość opłaty miesięcznej 
(iloczyn poz.35 i 36) 

35. 
                                                        

osób 

36. 
 

zł/osoba/miesiąc 

37. 
 

zł/miesiąc 
E2. OPŁATA Z CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY 

E2.1 WYSOKOŚĆ OPŁATY MIESIĘCZNEJ  
Należy podać łączną sumę wysokości opłat z poz. 7 załącznika nr 3A do deklaracji 

38. 
 

zł/miesiąc 
E3. ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 
Wysokość opłaty miesięcznej 
z działu E1  
(zgodnie z poz.37) 

Wysokość opłaty miesięcznej 
z działu E2.1 
(zgodnie z poz. 38) 

Łączna wysokość opłaty miesięcznej 
(suma poz. 39 i 40) 

39. 
zł/miesiąc 

40. 
zł/miesiąc 

41. 
                                                 zł/miesiąc 

F. ZAŁĄCZNIKI(4) (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem „x”, wymienić rodzaj załącznika) 
 
□ Załącznik nr 1 ……..szt.   □ Załącznik nr 1A ……..szt.    □ Załącznik nr 2A ……..szt.   □ Załącznik nr 3A ……..szt.    
□ inne (podać jakie)………………………………………………………………………………………………….…. 
G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ(5) 

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

 
                                                                                                                          ……………………………………………                                                     
.…………………………………………...   
    miejscowość i data                                                                                        czytelny podpis składającego deklarację                   
H. ADNOTACJE ORGANU  
 
 
 
 
 
 
 
Data…………… 
Podpis przyjmującego formularz………………………………… 

 



 

OBJAŚNIENIA 
 Do złożenia deklaracji zobowiązany jest właściciel nieruchomości w rozumieniu art.2 ust.1 pkt.4 ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm).  
 Pojęcie nieruchomości zdefiniowane zostało w art. 46 § 1 Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z 

późn. zm.). 
 (1) Korekta deklaracji – zgodnie z art.81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j.Dz.U. z 2020 r. poz. 

1325 z późn. zm.).  
(2) W przypadku, gdy właściciel nieruchomości posiada więcej niż jedną nieruchomość, na której w części 
zamieszkują      mieszkańcy, zabudowaną budynkiem wielolokalowym, a w części nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady      komunalne, składa oddzielną deklarację dla każdej z nieruchomości. 
 (3) Wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa uchwała Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój 

w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
(4) Składający deklarację zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające dane w niej zawarte, np. pełnomocnictwo 

do reprezentowania właściciela nieruchomości w przypadku wyznaczenia pełnomocnika. 
(5) Deklarację podpisuje właściciel nieruchomości lub osoba upoważniona do występowania w imieniu właściciela 

nieruchomości na podstawie pełnomocnictwa. 
 
POUCZENIE 

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 
17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1427 z późn. zm). 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Na podstawie art. 13 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 informuję, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Jastrzębie-Zdrój reprezentowana przez 

Prezydenta Miasta, z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, Al. Józefa Piłsudskiego 60. 
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój jest naczelnik Biura ds. Zarządzania 

Jakością, nr tel. 32 47 85 174. 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu spełnienia obowiązku ustawowego (gospodarowanie odpadami 

komunalnymi). 
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

ordynacja podatkowa. 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników administratora danych 

osobowych, przekazywane na podstawie umowy powierzenia danych osobowych firmom wyłonionym w drodze 
przetargu na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz organizację i prowadzenie Punku 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, jak również firmie LogicSynergy Sp. z.o.o., ul. Pod Sikornikiem 
27A, 30-216 Kraków. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane (przechowywane) przez okres 10 lat (kategoria archiwalna B10). 
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wglądu i poprawy przetwarzanych Pani/Pana danych osobowych w każdym 

czasie. 
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do PUODO z siedzibą w Warszawie w przypadku przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych. 
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W przypadku nie podania danych 

osobowych zostaną one pozyskane z innych zasobów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta 
Jastrzębie-Zdrój, a następnie zostanie Pani/Pan wezwany do złożenia wymaganych prawem dokumentów 
zawierających niezbędne dane osobowe. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.



 

ZAŁĄCZNIK NR 1- PRZEZNACZONY DLA PODMIOTÓW WSPÓLNIE WŁADAJĄCYCH NIERUCHOMOŚCIĄ  

l
p 

B.  DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (* dotyczy osoby fizycznej, **dotyczy składającego deklarację 
niebędącego osobą fizyczną) 

1 

1.  Rodzaj podmiotu:(zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem „x”) □ współwłaściciel nieruchomości □ 
współużytkownik wieczysty   
2.  Składający deklaracje: (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem „x”)    
 □ osoba fizyczna          □ osoba prawna         □ jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej    
3. Imię i nazwisko* / Pełna nazwa** 
 
 

4. PESEL* 
 

5. Data urodzenia* (podać 
w przypadku braku nr 
PESEL w poz.4) 

6. Imię ojca* 
 

7. Imię matki* 
 
 
 

8. Nr KRS** 
 
 

9. REGON** 10. NIP** 11. Nr telefonu 
(fakultatywne) 
 

12. Adres e-mail (fakultatywne) 

 

C. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
13. Kraj 
 

14. Województwo 15. Powiat 
 

16. Gmina 
 

17. Ulica 18. Nr domu 19. Nr lokalu 

20. Miejscowość 
 

21. Kod pocztowy 
 

22. Poczta 

C1. ADRES DO KORESPONDENCJI (Podać w przypadku, gdy jest inny niż w dziale C) 
23. Kraj 
 

24. Województwo 25. Powiat 
 

26. Gmina 
 

27. Ulica 28. Nr domu 29. Nr lokalu 
 

30. Miejscowość 
 

31. Kod pocztowy 
 

32. Poczta 

2 

1.  Rodzaj podmiotu:(zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem „x”) □ współwłaściciel nieruchomości □ 
współużytkownik wieczysty   
2.  Składający deklaracje: (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem „x”)     
□ osoba fizyczna            □ osoba prawna           □ jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej    
3. Imię i nazwisko* / Pełna nazwa** 
 
 

4. PESEL* 
 

5. Data urodzenia* (podać 
w przypadku braku nr 
PESEL w poz.4) 

6. Imię ojca* 
 

7. Imię matki* 
 
 
 

8. Nr KRS** 
 
 

9. REGON** 10. NIP** 11. Nr telefonu 
(fakultatywne) 
 

12. Adres e-mail (fakultatywne) 

 

C. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
13. Kraj 
 

14. Województwo 15. Powiat 
 

16. Gmina 
 

17. Ulica 18. Nr domu 19. Nr lokalu 

20. Miejscowość 
 

21. Kod pocztowy 
 

22. Poczta 

C1. ADRES DO KORESPONDENCJI (Podać w przypadku, gdy jest inny niż w dziale C) 
23. Kraj 
 

24. Województwo 25. Powiat 
 

26. Gmina 
 

27. Ulica 28. Nr domu 29. Nr lokalu 
 



 

Składający deklarację obowiązany jest wykorzystać sekwencje formularza tyle razy, ile jest to konieczne. 
 
 
……………………………………………….                                               ………………………………………………. 
Czytelny podpis składającego                                                                  Czytelny podpis składającego deklarację 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30. Miejscowość 
 

31. Kod pocztowy 
 

32. Poczta 



 

ZAŁĄCZNIK NR 1A- PRZEZNACZONY DLA PODMIOTÓW WSPÓLNIE WŁADAJĄCYCH 
NIERUCHOMOŚCIĄ- Spółka cywilna 
 

 B.  DANE SPÓŁKI  

 

1. Pełna nazwa spółki cywilnej 
 
 
2. REGON  3. NIP 

 
4. KRS 

5. Nr telefonu (fakultatywne)  
 

6. Adres e-mail (fakultatywne) 
 

C. ADRES SIEDZIBY SPÓŁKI  
7. Kraj 8. Województwo 9. Powiat 

10. Gmina 11. Ulica 
 

12. Nr domu 13. Nr lokalu 

14. Miejscowość 
 

15. Kod pocztowy 16. Poczta 

C1. ADRES DO KORESPONDENCJI  (Podać w przypadku, gdy jest inny niż w dziale C) 
17. Kraj 18. Województwo 19. Powiat 

20. Gmina 
 

21. Ulica 22. Nr domu 23. Nr lokalu 

24. Miejscowość 25. Kod pocztowy 26. Poczta 
 

lp. B1.  DANE WSPÓLNIKA SPÓŁKI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

1. Imię i nazwisko  
 
2. PESEL 
 

3. Data urodzenia 
(podać w przypadku 
braku nr PESEL w 
poz.2) 

4. Imię ojca  
 
 

5. Imię matki  
 
 

6. REGON 
 
 

7. NIP  
 

8. Nr telefonu 
(fakultatywne) 

9. Adres e-mail (fakultatywne) 
 

C. ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  
10. Kraj 11. Województwo 

 
12. Powiat 

13. Gmina 
 

14. Ulica 15. Nr domu 16. Nr lokalu 

17. Miejscowość 
 

18. Kod pocztowy 
 

19. Poczta 

C1. ADRES DO KORESPONDENCJI  (Podać w przypadku, gdy jest inny niż w dziale C) 
20. Kraj 
 

21. Województwo 22. Powiat 
 

23. Gmina 
 

24. Ulica 25. Nr domu 26. Nr lokalu 

27. Miejscowość 
 

28. Kod pocztowy 
 

29. Poczta 

 B2.  DANE WSPÓLNIKA SPÓŁKI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

1. Imię i nazwisko  
 
2. PESEL 3. Data urodzenia 

(podać w przypadku 
braku nr PESEL w 
poz.2) 
 

4.Imię ojca  
 
 

5. Imię matki  
 
 

6. REGON 
 
 

7. NIP  
 

8. Nr telefonu 
(fakultatywne) 

9. Adres e-mail (fakultatywne) 
 

C. ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  
10. Kraj 11. Województwo 

 
12. Powiat 

13. Gmina 14. Ulica 15. Nr domu 16. Nr lokalu 



 

 

17. Miejscowość 
 

18. Kod pocztowy 
 

19. Poczta 

C1. ADRES DO KORESPONDENCJI  (Podać w przypadku, gdy jest inny niż w dziale C) 
20. Kraj 
 

21. Województwo 22. Powiat 
 

23. Gmina 
 

24. Ulica 25. Nr domu 26. Nr lokalu 

27. Miejscowość 
 

28. Kod pocztowy 
 

29. Poczta 

Składający deklarację obowiązany jest wykorzystać sekwencje formularza tyle razy, ile jest to konieczne. 
 
 
 
 
………………………………………………         ………………………………………………. 
Czytelny podpis składającego deklarację                                                        Czytelny podpis składającego deklarację 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 



 

ZAŁĄCZNIK NR 2A - NIERUCHOMOŚĆ W CZĘŚCI ZABUDOWANA BUDYNKIEM WIELOLOKALOWYM 
D. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, KTÓRA JEST WE WŁADANIU 
SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ   

OŚWIADCZENIE SKŁADAJĄCEGO 
DEKLARACJĘ 

 
Ulica i nr domu 

Nr ewidencyjny działki (podać w 
przypadku braku nr domu) 

Lokalizacja miejsca odbioru odpadów 
komunalnych  

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość 
(Podać łączną ilość osób zamieszkujących całą 
nieruchomość podaną w pkt.1) 

1. 
 

2. 3. 4. 
 
 

 
OKREŚLENIE LICZBY OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH W POSZCZEGÓLNYCH LOKALACH MIESZKALNYCH 

 
1* 2* 1* 2* 1* 2* 1* 2* 1* 2* 1* 2* 1* 2* 1* 2* 1* 2* 1* 2* 

                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    

Składający deklarację obowiązany jest wykorzystać sekwencje formularza tyle razy, ile jest to konieczne 

……………………………………………….  
Czytelny podpis składającego deklarację                                                                                      

1* należy podać nr klatki/nr lokalu 
2* należy podać liczbę osób zamieszkujących w lokal



 

ZAŁĄCZNIK NR 3A – NIERUCHOMOŚĆ W CZĘŚCI NIEZAMIESZKAŁA     
                              

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, KTÓRA JEST WE WŁADANIU 
SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
Ulica  Nr domu Nr 

lokalu 
Nr ewidencyjny działki 
(podać w przypadku 
braku nr domu) 

Lokalizacja miejsca odbioru 
odpadów komunalnych 

Rodzaj wykonywanej 
działalności  

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 6. 

E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Frakcja odpadów komunalnych 
Pojemność  

[litry] 
Liczba  
[szt.](1) 

Częstotliwość odbioru 
w ciągu miesiąca(2) 

Stawka opłaty  
[zł](3) 

Wysokość opłaty [zł] 

a b c d e f = (c x d x e) 

Niesegregowane (zmieszane)(4) 

110     
120     
240     
1100     
5000     
7000     

10000     

Bioodpady(5) 
120     
240     

Metale i tworzywa sztuczne 

Worek 60     
Worek 120     

1500     
2500     
5000     
7000     

10000     

Papier 

Worek 60     
Worek 120     

1500     
2500     
5000     
7000     

10000     

Szkło 

Worek 60     
Worek 120     

1500     
2500     

Łącznie (suma wszystkich poz. kolumny f) 
7.                 

zł/miesiąc 
Składający deklarację obowiązany jest wykorzystać sekwencje formularza tyle razy, ile jest to konieczne. 

 
 
 

……………………………………………………… 
Czytelny podpis składającego deklarację 

 
 
 

OBJAŚNIENIA: 
(1) Należy podać liczbę pojemników lub worków przeznaczoną do każdorazowego odbioru, w rozbiciu na poszczególne pojemności i dla każdej 
frakcji odpadów komunalnych oddzielnie. 
(2) Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych określa uchwała Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie ustalenia 
szczegółowego     sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 
zagospodarowania tych     odpadów. 
(3) Wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa uchwała Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie ustalenia 
wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
(4) Dla frakcji „Niesegregowane (zmieszane)” należy wpisać w kolumnie d działu E wartość 4,33 gdy odpady niesegregowane (zmieszane) 
odbierane są 1 raz w tygodniu (z uwzględnieniem 5 wywozu w wybranych miesiącach). 
(5) Dla frakcji „Bioodpady” należy wpisać w kolumnie d działu E wartość 2,17 gdy odpady Niesegregowane (zmieszane) odbierane są 1, 2, 3 
razy w miesiącu, albo 4,33 gdy odpady Niesegregowane (zmieszane) odbierane są 4 lub więcej razy w miesiącu. 



 

Załącznik nr 5 
do Uchwały Nr …………… 

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój 
z dnia ………………..  

 

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

____________________________________________________________________________________________________________ 
GOK-N 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY,  

A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 1439 z późn. zm). 
Składający: Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, 

użytkowników wieczystych, współużytkowników wieczystych oraz jednostek 
organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu a także 
innych podmiotów władających nieruchomością. 

Organ właściwy do złożenia 
deklaracji: 

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój. 

E. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem „x”) 
 
□  pierwsza deklaracja  
□  nowa deklaracja spowodowana zmianą danych zawartych     
    w poprzedniej deklaracji 
□  wygaśnięcie obowiązku opłaty  

 
__ __ -__ __ - __ __ __ __  

 (dzień-miesiąc-rok) 
okres, którego deklaracja dotyczy 

 
□   korekta deklaracji(1)  
 

od __ __ - __ __ - __ __ __ __ 
do __ __ - __ __- __ __ __ __ 

(dzień-miesiąc-rok) 
okres, którego deklaracja dotyczy 

B.  DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  
(*dotyczy osoby fizycznej, **dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną) 
Przy składaniu jednej wspólnej deklaracji przez podmioty wspólnie władające nieruchomością zamiast działu B, C i C1 
należy wypełnić odpowiednio załącznik  nr 1 lub 1A do deklaracji, zaznaczając w poz.2 właściwy kwadrat znakiem „x”. 
2.  □ załącznik nr 1         (wypełniają współwłaściciele/ współużytkownicy wieczyści) 
     □ załącznik nr 1A      (wypełniają wspólnicy spółki cywilnej) 
3. Rodzaj podmiotu:  (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem „x”) 

 □ właściciel nieruchomości            □ współwłaściciel nieruchomości                □ użytkownik wieczysty                                                  
 □ współużytkownik wieczysty       □ inny podmiot władający nieruchomością 
 □ jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub w użytkowaniu   
4. Składający deklarację: (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem „x”) 
 
□ osoba fizyczna       □ osoba prawna         □ jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej                                 
5. Imię i nazwisko*/ Pełna nazwa** 
 
 

6. PESEL*  
 

7. Data urodzenia*(podać w 
przypadku braku nr PESEL w 
poz.6) 
 

8. Imię ojca* 
 

 9. Imię matki* 
 

10. Nr KRS** 
 
 

11. REGON** 
 

12. NIP** 
 

13. Nr telefonu 
(fakultatywne)  
 

14. Adres e-mail (fakultatywne) 

C. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
15. Kraj 
 

16. Województwo 17. Powiat 

18. Gmina 
 

19. Ulica 
 

20. Nr domu 21. Nr lokalu 

22. Miejscowość 
 

23. Kod pocztowy 
 

24. Poczta 



 

C1. ADRES DO KORESPONDENCJI (podać w przypadku, gdy jest inny niż w dziale C) 

25. Kraj 26. Województwo 27. Powiat 
 

28. Gmina 
 

29. Ulica 30. Nr domu 31. Nr lokalu 
 

32. Miejscowość 33. Kod pocztowy 34. Poczta 
 

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, KTÓRA JEST WE 
WŁADANIU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (w przypadku, gdy właściciel nieruchomości posiada więcej niż 
jedną nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, zamiast działu D i E 
należy wypełnić załącznik nr 3 do deklaracji, zaznaczając jednocześnie w poz. 35 kwadrat znakiem „x) 

35. Załącznik nr 3 □  
36. Ulica 
 

37. Nr domu  
 

38. Nr lokalu 39. Nr ewidencyjny działki (podać w przypadku braku nr domu) 

40. Lokalizacja miejsca odbioru odpadów komunalnych 

 
41. Rodzaj wykonywanej działalności …………………………………………………………………………………... 
E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Frakcja odpadów komunalnych 
Pojemność  

[litry] 
Liczba  
[szt.](2) 

Częstotliwość odbioru 
w ciągu miesiąca(3) 

Stawka opłaty  
[zł](4) 

Wysokość opłaty 
[zł] 

a b c d e f = (c x d x e) 

Niesegregowane (zmieszane)(5) 

110     
120     
240     
1100     
5000     
7000     

10000     

Bioodpady(6) 
120     
240     

Metale i tworzywa sztuczne 

Worek 60     
Worek 120     

1500     

2500     
5000     
7000     

10000     

Papier 

Worek 60     

Worek 120     
1500     
2500     
5000     
7000     

10000     

Szkło 

Worek 60     
Worek 120     

1500     
2500     

Łącznie (suma wszystkich poz. kolumny f) 42.            
zł/miesiąc 

F. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  
(Podać wysokość opłaty z poz. 42, a w przypadku wypełnienia załącznika nr 3 do deklaracji podać 
łączną sumę wysokości opłat z poz. 7 załączników nr 3 do deklaracji) 

43.  
 

zł/miesiąc 



 

  
OBJAŚNIENIA 
 Do złożenia deklaracji zobowiązany jest właściciel nieruchomości w rozumieniu art.2 ust.1 pkt.4 ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm).  
 Pojęcie nieruchomości zdefiniowane zostało w art. 46 § 1 Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z 

późn. zm.). 
 (1) Korekta deklaracji – zgodnie z art.81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j.Dz.U. z 2020 r. poz. 

1325 z późn. zm.).  
    (2) Należy podać liczbę pojemników lub worków przeznaczoną do każdorazowego odbioru, w rozbiciu na poszczególne 
       pojemności i dla każdej frakcji odpadów komunalnych oddzielnie. 

(3) Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych określa uchwała Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie 
ustalenia          szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli         nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 

(4) Wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa uchwała Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój 
       w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
(5) Dla frakcji „Niesegregowane (zmieszane)” należy wpisać w kolumnie d działu E wartość 4,33 gdy 
odpady         niesegregowane (zmieszane) odbierane są 1 raz w tygodniu (z uwzględnieniem 5 wywozu w wybranych 
miesiącach). 
(6)  Dla frakcji „Bioodpady” należy wpisać w kolumnie d działu E wartość 2,17 gdy odpady Niesegregowane (zmieszane) 
        odbierane są 1, 2, 3 razy w miesiącu, albo 4,33 gdy odpady Niesegregowane (zmieszane) odbierane są 4 lub więcej 
     razy w miesiącu. 
(7) Składający deklarację zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające dane w niej zawarte, np. pełnomocnictwo 

do reprezentowania właściciela nieruchomości w przypadku wyznaczenia pełnomocnika. 
(8) Deklarację podpisuje właściciel nieruchomości lub osoba upoważniona do występowania w imieniu właściciela 

nieruchomości na podstawie pełnomocnictwa. 
 
POUCZENIE 

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 
17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1427 z późn. zm). 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Na podstawie art. 13 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 informuję, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Jastrzębie-Zdrój reprezentowana przez 

Prezydenta Miasta, z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, Al. Józefa Piłsudskiego 60. 
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój jest naczelnik Biura ds. Zarządzania 

Jakością, nr tel. 32 47 85 174. 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu spełnienia obowiązku ustawowego (gospodarowanie odpadami 

komunalnymi). 

G. ZAŁĄCZNIKI(7) (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem „x”, wymienić rodzaj załącznika) 
 
□ Załącznik nr 1 ……..szt.  □ Załącznik nr 1A ……..szt.   □ Załącznik nr 3 ……..szt.    
□ inne (podać jakie)…………………………………………………………………………. 
H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ(8) 

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

 
                                                                                                                          ……………………………………………                                                     
.…………………………………………...   
    miejscowość i data                                                                                        czytelny podpis składającego deklarację                     
I. ADNOTACJE ORGANU  
 
 
 
 
 
 
 
Data…………… 
Podpis przyjmującego formularz………………………………… 

 



 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 
ordynacja podatkowa. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników administratora danych 
osobowych, przekazywane na podstawie umowy powierzenia danych osobowych firmom wyłonionym w drodze 
przetargu na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz organizację i prowadzenie Punku 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, jak również firmie LogicSynergy Sp. z.o.o., ul. Pod Sikornikiem 
27A, 30-216 Kraków. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane (przechowywane) przez okres 10 lat (kategoria archiwalna B10). 
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wglądu i poprawy przetwarzanych Pani/Pana danych osobowych w każdym 

czasie. 
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do PUODO z siedzibą w Warszawie w przypadku przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych. 
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W przypadku nie podania danych 

osobowych zostaną one pozyskane z innych zasobów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta 
Jastrzębie-Zdrój, a następnie zostanie Pani/Pan wezwany do złożenia wymaganych prawem dokumentów 
zawierających niezbędne dane osobowe. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.



 

ZAŁĄCZNIK NR 1- PRZEZNACZONY DLA PODMIOTÓW WSPÓLNIE WŁADAJĄCYCH NIERUCHOMOŚCIĄ  
 

lp 
B.  DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (* dotyczy osoby fizycznej, **dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą 
fizyczną) 

1 

1.  Rodzaj podmiotu:(zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem „x”) □ współwłaściciel nieruchomości □ współużytkownik 
wieczysty   
2.  Składający deklaracje: (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem „x”)     
□ osoba fizyczna       □ osoba prawna     □ jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej    
3. Imię i nazwisko* / Pełna nazwa** 
 

4. PESEL* 
 

5. Data urodzenia* (podać w 
przypadku braku nr PESEL 
w poz.4) 

6. Imię ojca* 
 

7. Imię matki* 
 
 
 

8. Nr KRS** 
 
 

9. REGON** 10. NIP** 11. Nr telefonu (fakultatywne) 
 

12. Adres e-mail (fakultatywne) 

 
C. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
13. Kraj 
 

14. Województwo 15. Powiat 
 

16. Gmina 
 

17. Ulica 18. Nr domu 19. Nr lokalu 

20. Miejscowość 
 

21. Kod pocztowy 
 

22. Poczta 

C1. ADRES DO KORESPONDENCJI (Podać w przypadku, gdy jest inny niż w dziale C) 
23. Kraj 
 

24. Województwo 25. Powiat 
 

26. Gmina 
 

27. Ulica 28. Nr domu 29. Nr lokalu 
 

30. Miejscowość 
 

31. Kod pocztowy 
 

32. Poczta 

2 

1.  Rodzaj podmiotu:(zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem „x”) □ współwłaściciel nieruchomości □ współużytkownik 
wieczysty   
2.  Składający deklaracje: (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem „x”)     
□ osoba fizyczna        □ osoba prawna       □ jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej    
3. Imię i nazwisko* / Pełna nazwa** 
 

4. PESEL* 
 

5. Data urodzenia* (podać w 
przypadku braku nr PESEL 
w poz.4) 

6. Imię ojca* 
 

7. Imię matki* 
 
 
 

8. Nr KRS** 
 
 

9. REGON** 10. NIP** 11. Nr telefonu (fakultatywne) 
 

11. Adres e-mail (fakultatywne) 

12.  

 
C. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
13. Kraj 
 

14. Województwo 15. Powiat 
 

16. Gmina 
 

17. Ulica 18. Nr domu 19. Nr lokalu 

20. Miejscowość 
 

21. Kod pocztowy 
 

22. Poczta 

C1. ADRES DO KORESPONDENCJI (Podać w przypadku, gdy jest inny niż w dziale C) 
23. Kraj 
 

24. Województwo 25. Powiat 
 

26. Gmina 
 

27. Ulica 28. Nr domu 29. Nr lokalu 
 



 

Składający deklarację obowiązany jest wykorzystać sekwencje formularza tyle razy, ile jest to konieczne. 
 
 
 
……………………………………………….                                               ………………………………………………. 
Czytelny podpis składającego deklarację                                                       Czytelny podpis składającego deklarację 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30. Miejscowość 
 

31. Kod pocztowy 
 

32. Poczta 



 

ZAŁĄCZNIK NR 1A- PRZEZNACZONY DLA PODMIOTÓW WSPÓLNIE WŁADAJĄCYCH 
NIERUCHOMOŚCIĄ- Spółka cywilna 

 B.  DANE SPÓŁKI  

 

1. Pełna nazwa spółki cywilnej 
 
 
2. REGON  3. NIP 

 
4. KRS 

5. Nr telefonu (fakultatywne)  
 

6. Adres e-mail (fakultatywne) 
 

C. ADRES SIEDZIBY SPÓŁKI  
7. Kraj 8. Województwo 9. Powiat 

10. Gmina 11. Ulica 
 

12. Nr domu 13. Nr lokalu 

14. Miejscowość 
 

15. Kod pocztowy 16. Poczta 

C1. ADRES DO KORESPONDENCJI  (Podać w przypadku, gdy jest inny niż w dziale C) 
17. Kraj 18. Województwo 19. Powiat 

20. Gmina 
 

21. Ulica 22. Nr domu 23. Nr lokalu 

24. Miejscowość 25. Kod pocztowy 26. Poczta 
 

lp. B1.  DANE WSPÓLNIKA SPÓŁKI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

1. Imię i nazwisko  
 
2. PESEL 
 

3. Data urodzenia  
(podać w przypadku 
braku nr PESEL w poz.2) 
 
 

4. Imię ojca  
 
 

5. Imię matki  
 
 

6. REGON 
 
 

7. NIP  
 

8. Nr telefonu (fakultatywne) 
 

9. Adres e-mail (fakultatywne) 
 

C. ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  
10. Kraj 11. Województwo 

 
12. Powiat 

13. Gmina 
 

14. Ulica 15. Nr domu 16. Nr lokalu 

17. Miejscowość 
 

18. Kod pocztowy 
 

19. Poczta 

C1. ADRES DO KORESPONDENCJI  (Podać w przypadku, gdy jest inny niż w dziale C) 
20. Kraj 
 

21. Województwo 22. Powiat 
 

23. Gmina 
 

24. Ulica 25. Nr domu 26. Nr lokalu 

27. Miejscowość 
 

28. Kod pocztowy 
 

29. Poczta 

 B2.  DANE WSPÓLNIKA SPÓŁKI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

1. Imię i nazwisko  
 
2. PESEL 3. Data urodzenia 

(podać w przypadku 
braku nr PESEL w 
poz.2) 
 

4.Imię ojca  
 
 

5. Imię matki  
 
 

6. REGON 
 
 

7. NIP  
 

8. Nr telefonu (fakultatywne) 
 

9. Adres e-mail (fakultatywne) 
 

C. ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  
10. Kraj 11. Województwo 

 
12. Powiat 

13. Gmina 14. Ulica 15. Nr domu 16. Nr lokalu 



 

 

17. Miejscowość 
 

18. Kod pocztowy 
 

19. Poczta 

C1. ADRES DO KORESPONDENCJI  (Podać w przypadku, gdy jest inny niż w dziale C) 
20. Kraj 
 

21. Województwo 22. Powiat 
 

23. Gmina 
 

24. Ulica 25. Nr domu 26. Nr lokalu 

27. Miejscowość 
 

28. Kod pocztowy 
 

29. Poczta 

Składający deklarację obowiązany jest wykorzystać sekwencje formularza tyle razy, ile jest to konieczne. 
 
 
 
………………………………………………  ………………………………………………. 
Czytelny podpis składającego deklarację                                                       Czytelny podpis składającego deklarację 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ZAŁĄCZNIK NR 3 – NIERUCHOMOŚĆ NIEZAMIESZKAŁA                                      Lp. załącznika …….…    
 
UWAGA: Dla każdej nieruchomości gruntowej należy sporządzić odrębny załącznik nr 3. 

 
Składający deklarację obowiązany jest wykorzystać sekwencje formularza tyle razy, ile jest to konieczne. 
 
 
 

……………………………………………………… 
Czytelny podpis składającego deklarację 

 

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, KTÓRA JEST WE WŁADANIU 
SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
Ulica  Nr domu Nr 

lokalu 
Nr ewidencyjny działki 
(podać w przypadku 
braku nr domu) 

Lokalizacja miejsca odbioru 
odpadów komunalnych 

Rodzaj wykonywanej 
działalności  

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 6. 

E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Frakcja odpadów komunalnych 
Pojemność  

[litry] 
Liczba  
[szt.](2) 

Częstotliwość odbioru 
w ciągu miesiąca(3) 

Stawka opłaty  
[zł](4) 

Wysokość opłaty [zł] 

a b c d e f = (c x d x e) 

Niesegregowane (zmieszane)(5) 

110     

120     

240     
1100     
5000     
7000     

10000     

Bioodpady(6) 
120     
240     

Metale i tworzywa sztuczne 

Worek 60     

Worek 120     
1500     
2500     
5000     
7000     

10000     

Papier 

Worek 60     
Worek 120     

1500     
2500     
5000     
7000     

10000     

Szkło 

Worek 60     
Worek 120     

1500     

2500     

Łącznie (suma wszystkich poz. kolumny f) 
7.                 

zł/miesiąc 

OBJAŚNIENIA: 
(2) Należy podać liczbę pojemników lub worków przeznaczoną do każdorazowego odbioru, w rozbiciu na poszczególne pojemności i 
dla     każdej frakcji odpadów komunalnych oddzielnie. 
(3) Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych określa uchwała Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie ustalenia 
szczegółowego      sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 
zagospodarowania tych     odpadów. 
(4) Wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa uchwała Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie ustalenia 
wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
(5) Dla frakcji „Niesegregowane (zmieszane)” należy wpisać w kolumnie d działu E wartość 4,33  gdy odpady niesegregowane (zmieszane) 
odbierane są 1 raz w tygodniu (z uwzględnieniem 5 wywozu w wybranych miesiącach). 
(6) Dla frakcji „Bioodpady” należy wpisać w kolumnie d działu E wartość 2,17 gdy odpady Niesegregowane (zmieszane) odbierane są 1, 2, 3 
razy w miesiącu, albo 4,33 gdy odpady Niesegregowane (zmieszane) odbierane są 4 lub więcej razy w miesiącu. 



 

Załącznik nr 6 
do Uchwały Nr …………………. 

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój 
z dnia………………… 

 

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

____________________________________________________________________________________________________________ 
GOK-R                      DEKLARACJA 
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI, 

NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ DOMEK LETNISKOWY LUB INNEJ NIERUCHOMOŚCI 
WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 1439 z późn. zm). 

Składający: Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, 
użytkowników wieczystych, współużytkowników wieczystych oraz jednostek 
organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu a także 
innych podmiotów władających nieruchomością. 

Organ właściwy do złożenia 
deklaracji: 

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój. 

F. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem „x”) 
 
□  pierwsza deklaracja  
□  nowa deklaracja spowodowana zmianą danych zawartych     
    w poprzedniej deklaracji 
□  wygaśnięcie obowiązku opłaty  

 
__ __ -__ __ - __ __ __ __  

 (dzień-miesiąc-rok) 
okres, którego deklaracja dotyczy 

 
□   korekta deklaracji(1)  
 

od __ __ - __ __ - __ __ __ __ 
do __ __ - __ __- __ __ __ __ 

(dzień-miesiąc-rok) 
okres, którego deklaracja dotyczy 

B.  DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  
(*dotyczy osoby fizycznej, **dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną) 
Przy składaniu jednej wspólnej deklaracji przez podmioty wspólnie władające nieruchomością zamiast działu B, C i C1 
należy wypełnić odpowiednio załącznik  nr 1 lub 1A do deklaracji, zaznaczając w poz.2 właściwy kwadrat znakiem „x”. 
 
2.  □ załącznik nr 1         (wypełniają współwłaściciele/ współużytkownicy wieczyści) 
      □ załącznik nr 1A      (wypełniają wspólnicy spółki cywilnej) 

3. Rodzaj podmiotu:  (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem „x”) 

 □ właściciel nieruchomości            □ współwłaściciel nieruchomości                □ użytkownik wieczysty                                                  
 □ współużytkownik wieczysty       □ inny podmiot władający nieruchomością 
 □ jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub w użytkowaniu   
4. Składający deklarację: (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem „x”) 
 
□ osoba fizyczna       □ osoba prawna         □ jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej                                 
5. Imię i nazwisko*/ Pełna nazwa** 
 

6. PESEL*  
 

7. Data urodzenia*(podać w 
przypadku braku nr PESEL w 
poz.6) 
 

8. Imię ojca* 
 

 9. Imię matki* 
 

10. Nr KRS** 
 
 

11. REGON** 
 

12. NIP** 
 

13. Nr telefonu (fakultatywne)  14. Adres e-mail (fakultatywne) 

C. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
15. Kraj 
 

16. Województwo 17. Powiat 

18. Gmina 
 

19. Ulica 
 

20. Nr domu 21. Nr lokalu 

22. Miejscowość 
 

23. Kod pocztowy 
 

24. Poczta 



 

 
 
 
 
 
 

C1. ADRES DO KORESPONDENCJI (podać w przypadku, gdy jest inny niż w dziale C) 

25. Kraj 26. Województwo 27. Powiat 
 

28. Gmina 
 

29. Ulica 30. Nr domu 31. Nr lokalu 
 

32. Miejscowość 33. Kod pocztowy 
 

34. Poczta 

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, KTÓRA JEST WE 
WŁADANIU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (w przypadku, gdy właściciel nieruchomości posiada więcej niż jedną 
nieruchomość, zamiast działu D wypełnia załącznik nr D1 do deklaracji). 

35. Ulica 
 

36. Nr domu  
 

37. Nr ewidencyjny działki  
(podać w przypadku braku nr domu) 

38. Lokalizacja miejsca odbioru odpadów komunalnych 

E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Liczba nieruchomości wskazanej w dziale 
D lub wskazanych w Załączniku nr D1 

Stawka opłaty(2) Wysokość ryczałtowej rocznej opłaty 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi  
(iloczyn poz. 39 i 40) 

39. 
 
 

40. 
     

                                     zł/rok 

41. 
   

                                           zł/rok 
F. OKRES KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ W DZIALE D W CIĄGU ROKU 

 
 
 
G. ZAŁĄCZNIKI(3) (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem „x”, wymienić rodzaj załącznika) 

□ Załącznik nr 1 ……..szt.    □ Załącznik nr 1A ……..szt.  □ Załącznik nr D1 ……..szt. 

□ inne (podać jakie)……………………………………… 

H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ(4) 

 
                                                                                                                          .…………………………………………… 
 
                                                                                                                          ……………………………………………                                                     
.…………………………………………...   
    miejscowość i data                                                                                        czytelny podpis składającego deklarację                     
I. ADNOTACJE ORGANU  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data…………… 
Podpis przyjmującego formularz………………………………… 



 

OBJAŚNIENIA 
Do złożenia deklaracji zobowiązany jest właściciel nieruchomości w rozumieniu art.2 ust.1 pkt.4 ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm).  
Pojęcie nieruchomości zdefiniowane zostało w art. 46 § 1 Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. 
zm.). 

(1) Korekta deklaracji – zgodnie z art.81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 
1325 z późn. zm.).  

(2) Wysokość rocznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa uchwała Rady Miasta Jastrzębie-
Zdrój w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

(3) Składający deklarację zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające dane w niej zawarte, np. pełnomocnictwo 
do reprezentowania właściciela nieruchomości w przypadku wyznaczenia pełnomocnika. 

(4) Deklarację podpisuje właściciel nieruchomości lub osoba upoważniona do występowania w imieniu właściciela 
nieruchomości na podstawie pełnomocnictwa. 

 
POUCZENIE 

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 
17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1427 z późn.zm.). 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
Na podstawie art. 13 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 informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Jastrzębie-Zdrój reprezentowana przez 
Prezydenta Miasta, z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, Al. Józefa Piłsudskiego 60. 

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój jest naczelnik Biura ds. Zarządzania 
Jakością, nr tel. 32 47 85 174. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu spełnienia obowiązku ustawowego (gospodarowanie odpadami 
komunalnymi). 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 
ordynacja podatkowa. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników administratora danych 
osobowych, przekazywane na podstawie umowy powierzenia danych osobowych firmom wyłonionym w drodze 
przetargu na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz organizację i prowadzenie Punku 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, jak również firmie LogicSynergy Sp. z.o.o., ul. Pod Sikornikiem 
27A, 30-216 Kraków. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane (przechowywane) przez okres 10 lat (kategoria archiwalna B10). 
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wglądu i poprawy przetwarzanych Pani/Pana danych osobowych w każdym 

czasie. 
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do PUODO z siedzibą w Warszawie w przypadku przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych. 
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W przypadku nie podania danych 

osobowych zostaną one pozyskane z innych zasobów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta 
Jastrzębie-Zdrój, a następnie zostanie Pani/Pan wezwany do złożenia wymaganych prawem dokumentów 
zawierających niezbędne dane osobowe. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.



 

ZAŁĄCZNIK NR 1- PRZEZNACZONY DLA PODMIOTÓW WSPÓLNIE WŁADAJĄCYCH NIERUCHOMOŚCIĄ  

lp 
B.  DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (* dotyczy osoby fizycznej, **dotyczy składającego deklarację niebędącego 
osobą fizyczną) 

1 

1.  Rodzaj podmiotu:(zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem „x”) □ współwłaściciel nieruchomości □ 
współużytkownik wieczysty   
2.  Składający deklaracje: (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem „x”)    
 □ osoba fizyczna        □ osoba prawna      □ jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej    
3. Imię i nazwisko* / Pełna nazwa** 
 

4. PESEL* 
 

5. Data urodzenia* (podać 
w przypadku braku nr 
PESEL w poz.4) 

6. Imię ojca* 
 

7. Imię matki* 
 
 
 

8. Nr KRS** 
 
 

9. REGON** 10. NIP** 11. Nr telefonu 
(fakultatywne) 

12. Adres e-mail (fakultatywne) 

 
C. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
13. Kraj 
 

14. Województwo 15. Powiat 
 

16. Gmina 
 

17. Ulica 18. Nr domu 19. Nr lokalu 

20. Miejscowość 
 

21. Kod pocztowy 
 

22. Poczta 

C1. ADRES DO KORESPONDENCJI (Podać w przypadku, gdy jest inny niż w dziale C) 
23. Kraj 
 

24. Województwo 25. Powiat 
 

26. Gmina 
 

27. Ulica 28. Nr domu 29. Nr lokalu 
 

30. Miejscowość 
 

31. Kod pocztowy 
 

32. Poczta 

2 

1.  Rodzaj podmiotu:(zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem „x”) □ współwłaściciel nieruchomości □ 
współużytkownik wieczysty   
2.  Składający deklaracje: (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem „x”)     
□ osoba fizyczna      □ osoba prawna      □ jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej    
3. Imię i nazwisko* / Pełna nazwa** 
 

4. PESEL* 

5. Data urodzenia* (podać 
w przypadku braku nr 
PESEL w poz.4) 

6. Imię ojca* 
 

7. Imię matki* 
 
 
 

8. Nr KRS** 
 
 

9. REGON** 10. NIP** 11. Nr telefonu 
(fakultatywne) 

12. Adres e-mail (fakultatywne) 

C. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
13. Kraj 
 

14. Województwo 15. Powiat 
 

16. Gmina 
 

17. Ulica 18. Nr domu 19. Nr lokalu 

20. Miejscowość 
 

21. Kod pocztowy 
 

22. Poczta 

C1. ADRES DO KORESPONDENCJI (Podać w przypadku, gdy jest inny niż w dziale C) 
23. Kraj 
 

24. Województwo 25. Powiat 
 

26. Gmina 
 

27. Ulica 28. Nr domu 29. Nr lokalu 
 



 

Składający deklarację obowiązany jest wykorzystać sekwencje formularza tyle razy, ile jest to konieczne. 
 
……………………………………………….                                               ………………………………………………. 
Czytelny podpis składającego deklarację                                                        Czytelny podpis składającego deklarację 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30. Miejscowość 
 

31. Kod pocztowy 
 

32. Poczta 



 

ZAŁĄCZNIK NR 1A- PRZEZNACZONY DLA PODMIOTÓW WSPÓLNIE WŁADAJĄCYCH 
NIERUCHOMOŚCIĄ- Spółka cywilna 
 

 B.  DANE SPÓŁKI  

 

1. Pełna nazwa spółki cywilnej 
 
 
2. REGON  3. NIP 

 
4. KRS 

5. Nr telefonu (fakultatywne)  
 

6. Adres e-mail (fakultatywne) 
 

C. ADRES SIEDZIBY SPÓŁKI  
7. Kraj 8. Województwo 9. Powiat 

10. Gmina 11. Ulica 
 

12. Nr domu 13. Nr lokalu 

14. Miejscowość 
 

15. Kod pocztowy 16. Poczta 

C1. ADRES DO KORESPONDENCJI  (Podać w przypadku, gdy jest inny niż w dziale C) 
17. Kraj 18. Województwo 19. Powiat 

20. Gmina 
 

21. Ulica 22. Nr domu 23. Nr lokalu 

24. Miejscowość 25. Kod pocztowy 26. Poczta 
 

lp. B1.  DANE WSPÓLNIKA SPÓŁKI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

1. Imię i nazwisko  
 
2. PESEL 
 

3. Data urodzenia  
(podać w przypadku 
braku nr PESEL w 
poz.2) 

4. Imię ojca  
 
 

5. Imię matki  
 
 

6. REGON 
 
 

7. NIP  
 

8. Nr telefonu (fakultatywne) 
 

9. Adres e-mail (fakultatywne) 
 

C. ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  
10. Kraj 11. Województwo 

 
12. Powiat 

13. Gmina 
 

14. Ulica 15. Nr domu 16. Nr lokalu 

17. Miejscowość 
 

18. Kod pocztowy 
 

19. Poczta 

C1. ADRES DO KORESPONDENCJI  (Podać w przypadku, gdy jest inny niż w dziale C) 
20. Kraj 
 

21. Województwo 22. Powiat 
 

23. Gmina 
 

24. Ulica 25. Nr domu 26. Nr lokalu 

27. Miejscowość 
 

28. Kod pocztowy 
 

29. Poczta 

 B2.  DANE WSPÓLNIKA SPÓŁKI  
 
 
 
 
 
 

1. Imię i nazwisko  
 
2. PESEL 3. Data urodzenia 

(podać w przypadku 
braku nr PESEL w 
poz.2) 
 

4.Imię ojca  
 
 

5. Imię matki  
 
 

6. REGON 
 
 



 

 
 
 
 
 
2 

7. NIP  
 

8. Nr telefonu (fakultatywne) 
 

9. Adres e-mail (fakultatywne) 
 

C. ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  

10. Kraj 11. Województwo 
 

12. Powiat 

13. Gmina 
 

14. Ulica 15. Nr domu 16. Nr lokalu 

17. Miejscowość 
 

18. Kod pocztowy 
 

19. Poczta 

C1. ADRES DO KORESPONDENCJI  (Podać w przypadku, gdy jest inny niż w dziale C) 
20. Kraj 
 

21. Województwo 22. Powiat 
 

23. Gmina 
 

24. Ulica 25. Nr domu 26. Nr lokalu 

27. Miejscowość 
 

28. Kod pocztowy 
 

29. Poczta 

Składający deklarację obowiązany jest wykorzystać sekwencje formularza tyle razy, ile jest to konieczne. 
 
 
 
………………………………………………                       ………………………………………………. 
Czytelny podpis składającego deklarację                                                       Czytelny podpis składającego deklarację 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ZAŁĄCZNIK NR D1 
 
 
 
Lp. 

 
Adres nieruchomości, na której znajduje się domek 

letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej 
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe  

 

 
 
 
Lokalizacja miejsca odbioru 
odpadów komunalnych  
 Ulica Nr domu Nr działki  

(podać w przypadku 
braku nr domu) 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

 
 

……………………………………………….    
Czytelny podpis składającego deklarację                                                                                      

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Załącznik nr 7 

do Uchwały Nr …………… 
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój 

z dnia ………………..  
Układ informacji i powiązań między nimi 

w 
GOK-J Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na 

której zamieszkują mieszkańcy, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym 
 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> 
<xsd:schema xmlns="http://rwd.sekap.pl/wzor/2020/07/05/2869/" xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" 
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:ins="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" 
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" xmlns:os="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" 
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" xmlns:typ="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified" targetNamespace="http://rwd.sekap.pl/wzor/2020/07/05/2869/"> 
<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>GOK-J Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której 
zamieszkują mieszkańcy, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
 
<xsd:element name="Dokument" type="DokumentTyp"/> 
<xsd:complexType name="DokumentTyp"> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="OpisDokumentu" 
type="str:OpisDokumentuTyp"/> 
<xsd:element name="DaneDokumentu" 
type="str:DaneDokumentuTyp"/> 
<xsd:element name="TrescDokumentu" 
type="TrescDokumentuTyp"/> 
<xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" 
ref="ds:Signature"/> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
<xsd:complexType mixed="false" 
name="TrescDokumentuTyp"> 
<xsd:complexContent mixed="false"> 
<xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp"> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Zrodlo" type="xsd:string"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
  
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="PodstawaPrawna" type="xsd:string"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Podstawa prawna 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 

<xsd:element fixed="Wzór deklaracji przeznaczony jest dla 
właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników 
wieczystych, współużytkowników wieczystych oraz       jednostek 
organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie 
lub użytkowaniu a także innych podmiotów władających 
nieruchomością." name="Skladajacy" type="xsd:string"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Składający 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element fixed="Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. 
Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój." 
name="OrganWlasciwy" type="xsd:string"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Organ właściwy do złożenia deklaracji 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element ref="ObowiazekZlozenia"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:choice> 
<xsd:element name="JedenWlasciciel"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>jeden właściciel 
nieruchomości</xsd:documentation> 



 

</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="DaneSkladajacegoDeklaracje" 
type="SkladajcyDeklaracjeJastrzComplexType"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="WielePodmiotow"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>podmioty wspólnie władające 
nieruchomością</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Znr1" type="xsd:boolean"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
załącznik nr 1 (wypełniają 
współwłaściciele/ współużytkownicy 
wieczyści) 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="Znr1A" type="xsd:boolean"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
załącznik nr 1A (wypełniają 
wspólnicy spółki cywilnej) 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
</xsd:choice> 
<xsd:element name="AdresNieruchomosci" 
type="AdresNieruchomosciJastrzComplexType"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
D. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE MIASTA 
JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, KTÓRA JEST WE WŁADANIU 
SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="OplataZaGospodarowanieE"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="ZamieszkujeE"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Oświadczam, że na terenie 
nieruchomości wskazanej w 
dziale D niniejszej 
deklaracji zamieszkuje 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 

<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Osob40" type="xsd:nonNegativeInteger"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
40. [osób] 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="Kompostownik"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Oświadczam, że na terenie 
nieruchomości wskazanej w 
dziale D niniejszej 
deklaracji znajduje się 
kompostownik przydomowy i 
kompostuję w nim bioodpady 
stanowiące odpady komunalne 
wytworzone na nieruchomości 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:choice> 
<xsd:element name="Tak"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
TAK 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="WysokoscOplatyMiesiecznejE1"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
E1. 
WYSOKOŚĆ 
OPŁATY 
MIESIĘCZNEJ 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="LiczbaMieszkancowE1"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Liczba 
mieszkańców 
na 
terenie 
nieruchomości 
wskazanej 
w 
dziale 
D 
(zgodnie 
z 
poz. 
40) 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Liczba42" 
type="xsd:nonNegativeInteger"> 
<xsd:annotation> 



 

<xsd:documentation> 
42. 
[osób] 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="StawkaOplatyE1"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Stawka 
opłaty 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Stawka43" type="xsd:string"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
43. 
[zł/osoba/miesiąc] 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="WyskokscOplatyMiesiecznejE1"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Wysokość 
opłaty 
miesięcznej 
(iloczyn 
poz.42 
i 
43) 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Iloczyn44" type="xsd:decimal"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
44. 
[zł/miesiąc] 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
name="ZwolnienieE2"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
E2. 
WYLICZENIE 
WYSOKOŚCI 
PRZYSŁUGUJĄCEGO 
ZWOLNIENIA 
Z 
TYTUŁU 
KOMPOSTOWANIA 
BIOODPADÓW 

(wypełnia 
tylko 
właściciel 
nieruchomości, 
który 
w 
poz. 
41 
zaznaczył 
„TAK“) 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="LiczbaMieszkancowE2"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Liczba 
mieszkańców 
na 
terenie 
nieruchomości 
wskazanej 
w 
dziale 
D 
(zgodnie 
z 
poz. 
40) 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Liczba45" 
type="xsd:nonNegativeInteger"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
45. 
[osób] 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="StawkaZwolnieniaE2"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Stawka 
zwolnienia 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Stawka46" type="xsd:string"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
46. 
[zł/osoba/miesiąc] 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="WysokoscZwolnieniaE2"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Wysokość 



 

zwolnienia 
z 
tytułu 
kompostowania 
bioodpadów 
(iloczyn 
poz. 
45 
i 
46) 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Iloczyn47" type="xsd:decimal"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
47. 
[zł/miesiąc] 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
name="WysokoscOplatyMiesiecznejE3"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
E3. 
WYSOKOŚĆ 
OPŁATY 
MIESIĘCZNEJ 
Z 
UWZGLĘDNIENIEM 
CZĘŚCIOWEGO 
ZWOLNIENIA 
Z 
TYTUŁU 
KOMPOSTOWANIA 
BIOODPADÓW 
(wypełnia 
tylko 
właściciel 
nieruchomości, 
który 
w 
poz. 
41 
zaznaczył 
„TAK“) 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="WOME3"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Wysokość 
opłaty 
miesięcznej 
(zgodnie 
z 
poz. 
44) 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 

<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Kwota48" type="xsd:decimal"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
48. 
[zł/miesiąc] 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="WZE3"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Wysokość 
zwolnienia 
z 
tytułu 
kompostowania 
bioodpadów 
(zgodnie 
z 
poz. 
47) 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Kwota49" type="xsd:decimal"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
49. 
[zł/miesiąc] 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="WOMPZE3"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Wysokość 
opłaty 
miesięcznej 
po 
uwzględnieniu 
zwolnienia 
(różnica 
kwoty 
z 
poz. 
48 
i 
49) 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Kwota50" type="xsd:decimal"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
50. 
[zł/miesiąc] 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 



 

</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="Nie"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
NIE 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="WysokoscOplatyMiesiecznejE1"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
E1. 
WYSOKOŚĆ 
OPŁATY 
MIESIĘCZNEJ 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="LiczbaMieszkancowE1"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Liczba 
mieszkańców 
na 
terenie 
nieruchomości 
wskazanej 
w 
dziale 
D 
(zgodnie 
z 
poz. 
40) 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Liczba42" 
type="xsd:nonNegativeInteger"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
42. 
[osób] 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="StawkaOplatyE1"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Stawka 
opłaty 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Stawka43" type="xsd:string"> 
<xsd:annotation> 

<xsd:documentation> 
43. 
[zł/osoba/miesiąc] 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="WyskokscOplatyMiesiecznejE1"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Wysokość 
opłaty 
miesięcznej 
(iloczyn 
poz.42 
i 
43) 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Iloczyn44" type="xsd:decimal"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
44. 
[zł/miesiąc] 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
</xsd:choice> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="ZalacznikiF"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
F. ZAŁĄCZNIKI 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" 
name="Znr1" type="SkladajcyDeklaracjeZ1ComplexType"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
ZAŁĄCZNIK NR 1- PRZEZNACZONY 
DLA PODMIOTÓW WSPÓLNIE 
WŁADAJĄCYCH NIERUCHOMOŚCIĄ 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" 
name="Znr1A" 
type="SkladajcyDeklaracjeZ1AComplexType"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 



 

ZAŁĄCZNIK NR 1A- 
PRZEZNACZONY DLA PODMIOTÓW 
WSPÓLNIE WŁADAJĄCYCH 
NIERUCHOMOŚCIĄ - Spółka 
cywilna 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" 
name="Inne" type="str:ZalacznikTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
inne 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="SkladajacyDeklaracjeG"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
G. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ/ OSOBA 
REPREZENTUJĄCA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="DataWypelnienia" type="emptydate"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Data wypełnienia deklaracji 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element ref="adr:Miejscowosc"/> 
<xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" 
name="DaneSkladajacego"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Dane składającego 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element ref="os:Imie"> 
</xsd:element> 
<xsd:element ref="os:Nazwisko"> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="AdnotacjeUrzedowe"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
ADNOTACJE ORGANU 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Data" type="emptydate"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Data 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 

<xsd:element name="PrzyjmujacyFormularz"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Dane przyjmującego formularz 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element ref="os:Imie"> 
</xsd:element> 
<xsd:element ref="os:Nazwisko"> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:extension> 
</xsd:complexContent> 
</xsd:complexType> 
<xsd:simpleType name="emptydate"> 
<xsd:union memberTypes="xsd:date empty-string"/> 
</xsd:simpleType> 
<xsd:simpleType name="empty-string"> 
<xsd:restriction base="xsd:string"> 
<xsd:enumeration value=""/> 
</xsd:restriction> 
</xsd:simpleType> 
<xsd:complexType name="GrupaMieszaneType"> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element 
name="RodzajGospodartwaDomowegoMieszane"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
GOSPODARSTWO 
DOMOWE 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:choice> 
<xsd:element fixed="true" name="Empty1" 
type="xsd:boolean"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
  
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element fixed="true" name="JedenOs" 
type="xsd:boolean"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
1-OSOBOWE 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element fixed="true" name="DwaOs" 
type="xsd:boolean"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
2-OSOBOWE 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element fixed="true" name="TrzyOs" 
type="xsd:boolean"> 
<xsd:annotation> 



 

<xsd:documentation> 
3-OSOBOWE 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element fixed="true" name="CzteryOs" 
type="xsd:boolean"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
4-OSOBOWE 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element fixed="true" name="PiecOs" 
type="xsd:boolean"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
5-OSOBOWE 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element fixed="true" name="SzescOs" 
type="xsd:boolean"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
6-OSOBOWE 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="SiedemPlusOs"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
7 
I 
WIĘCEJ 
OSOBOWE 
- 
LICZBA 
OSÓB 
ZAMIESZKUJĄCYCH 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element maxOccurs="3" minOccurs="0" 
name="APierwszeSiedemPlus" 
type="xsd:nonNegativeInteger"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Ilość 
osób 
wchodzących 
w 
skład 
gospodarstwa 
7 
i 
więcej 
osobowego 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="Empty2" type="xsd:boolean"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
  
</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:choice> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="LiczbaGospodarstwWBudynkuMieszane" 
type="xsd:int"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
D. 
LICZBA 
GOSPODARSTW 
W 
BUDYNKU 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="StawkaOplatyMieszane" 
type="KwotaPLN"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
E. 
STAWKA 
OPŁATY 
[W 
ZŁ] 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="SumaMalaMieszane" 
type="xsd:decimal"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>F. SUMA (D x E)</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
<xsd:complexType name="GrupaZamieszkaleType"> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element 
name="RodzajGospodartwaDomowegoZamieszkale"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
GOSPODARSTWO 
DOMOWE 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:choice> 
<xsd:element fixed="true" name="Empty1" 
type="xsd:boolean"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
  
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element fixed="true" name="JedenOs" 
type="xsd:boolean"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
1-OSOBOWE 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element fixed="true" name="DwaOs" 
type="xsd:boolean"> 
<xsd:annotation> 



 

<xsd:documentation> 
2-OSOBOWE 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element fixed="true" name="TrzyOs" 
type="xsd:boolean"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
3-OSOBOWE 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element fixed="true" name="CzteryOs" 
type="xsd:boolean"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
4-OSOBOWE 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element fixed="true" name="PiecOs" 
type="xsd:boolean"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
5-OSOBOWE 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element fixed="true" name="SzescOs" 
type="xsd:boolean"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
6-OSOBOWE 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="SiedemPlusOs"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
7 
I 
WIĘCEJ 
OSOBOWE 
- 
LICZBA 
OSÓB 
ZAMIESZKUJĄCYCH 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element maxOccurs="3" minOccurs="0" 
name="APierwszeSiedemPlus" 
type="xsd:nonNegativeInteger"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Ilość 
osób 
wchodzących 
w 
skład 
gospodarstwa 
7 
i 
więcej 
osobowego 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 

</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="Empty2" type="xsd:boolean"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
  
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:choice> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element 
name="LiczbaGospodarstwWBudynkuZamieszkale" 
type="xsd:nonNegativeInteger"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
A. 
LICZBA 
GOSPODARSTW 
W 
BUDYNKU 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="StawkaOplatyZamieszkale" 
type="KwotaPLN"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
B. 
STAWKA 
OPŁATY 
[W 
ZŁ] 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="SumaMalaZamieszkale" 
type="xsd:decimal"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>C. SUMA (A x B)</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
<xsd:simpleType name="KwotaPLN"> 
<xsd:restriction base="xsd:string"/> 
</xsd:simpleType> 
<xsd:complexType 
name="AdresNieruchomosciJastrzComplexType"> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
ref="adr:Adres"/> 
<xsd:choice> 
<xsd:element name="Budynek" type="str:Tekst200Typ"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Nr budynku 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="NrEwidencyjny" type="str:Tekst65Typ"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Nr ewidencyjny działki 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 



 

</xsd:choice> 
<xsd:element name="NumerLokalu" type="str:Tekst10Typ"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>Nr lokalu</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
name="Lokalizacja" type="str:Tekst200Typ"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Lokalizacja miejsca odbioru odpadów komunalnych 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
<xsd:complexType 
name="SkladajcyDeklaracjeJastrzComplexType"> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="RodzajPodmiotu"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>Rodzaj podmiotu</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:simpleType> 
<xsd:restriction base="xsd:string"> 
<xsd:enumeration value="właściciel nieruchomości"> 
</xsd:enumeration> 
<xsd:enumeration value="współwłaściciel nieruchomości"> 
</xsd:enumeration> 
<xsd:enumeration value="użytkownik wieczysty"/> 
<xsd:enumeration value="współużytkownik wieczysty"> 
</xsd:enumeration> 
<xsd:enumeration value="inny podmiot władający 
nieruchomością"> 
</xsd:enumeration> 
<xsd:enumeration value="jednostka organizacyjna lub osoba 
posiadająca nieruchomość w zarządzie lub w użytkowaniu"> 
</xsd:enumeration> 
</xsd:restriction> 
</xsd:simpleType> 
</xsd:element> 
<xsd:choice> 
<xsd:element name="SkladajacyOsobaFizyczna"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Składający deklarację - osoba fizyczna 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="ImieNazwiskoB"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Imię i nazwisko 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element ref="os:Imie"/> 
<xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="1" 
ref="os:Nazwisko"> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:choice> 
<xsd:element name="Pesel" type="os:PESELTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
PESEL 

</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element ref="os:DataUrodzenia"/> 
</xsd:choice> 
<xsd:element ref="os:ImieOjca"/> 
<xsd:element ref="os:ImieMatki"/> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
ref="adr:Telefon"> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Email"> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="AdresZamieszkania"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
C. ADRES ZAMIESZKANIA 
SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element ref="adr:Adres"/> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
name="AdresKorespondencyjny" type="adr:AdresTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
C1. ADRES DO KORESPONDENCJI (w 
przypadku, gdy jest inny niż w 
dziale C) 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="SkladajacyPrawna"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Składający deklarację - osoba prawna 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Nazwa" type="ins:NazwaInstytucjiTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Nazwa 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="ins:KRS"/> 
<xsd:element ref="ins:REGON"/> 
<xsd:element name="Nip" type="os:NIPTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
NIP 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
ref="adr:Telefon"> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Email"> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="AdresSiedziby"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 



 

C. ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO 
DEKLARACJĘ 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element ref="adr:Adres"/> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
name="AdresKorespondencyjny" type="adr:AdresTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
C1. ADRES DO KORESPONDENCJI (w 
przypadku, gdy jest inny niż w 
dziale C) 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="SkladajacyJednostka"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Składający deklarację - jednostka 
organizacyjna nie posiadającą osobowości 
prawnej 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Nazwa" type="ins:NazwaInstytucjiTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Nazwa 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="ins:KRS"/> 
<xsd:element ref="ins:REGON"/> 
<xsd:element name="Nip" type="os:NIPTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
NIP 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
ref="adr:Telefon"> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Email"> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="AdresSiedziby"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
C. ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO 
DEKLARACJĘ 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element ref="adr:Adres"/> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
name="AdresKorespondencyjny" type="adr:AdresTyp"> 
<xsd:annotation> 

<xsd:documentation> 
C1. ADRES DO KORESPONDENCJI (w 
przypadku, gdy jest inny niż w 
dziale C) 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
</xsd:choice> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
<xsd:complexType name="GrupaJednorodzinneBBType"> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="RodzajGospodartwaJednorodzinne"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
GOSPODARSTWO 
DOMOWE 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:simpleType> 
<xsd:restriction base="xsd:string"> 
<xsd:enumeration value="1-OSOBOWE"> 
</xsd:enumeration> 
<xsd:enumeration value="2-OSOBOWE"> 
</xsd:enumeration> 
<xsd:enumeration value="3-OSOBOWE"> 
</xsd:enumeration> 
<xsd:enumeration value="4-OSOBOWE"> 
</xsd:enumeration> 
<xsd:enumeration value="5-OSOBOWE"> 
</xsd:enumeration> 
<xsd:enumeration value="6-OSOBOWE"> 
</xsd:enumeration> 
<xsd:enumeration value="7 I WIĘCEJ OSOBOWE"> 
</xsd:enumeration> 
</xsd:restriction> 
</xsd:simpleType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="ZwolnienieKomp" type="xsd:decimal"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>D. ZWONIENIE  
Z TYTŁU KOMPOSTOWANIA ODPADÓW 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element 
name="WyskokscMiesiecznejOplatyJednorodzinne" 
type="xsd:decimal"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>E. WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY  
(E= C - D)</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
<xsd:simpleType name="RodzajPodmiotu"> 
<xsd:restriction base="xsd:string"> 
<xsd:enumeration value="właściciel nieruchomości"/> 
<xsd:enumeration value="współwłaściciel nieruchomości"/> 
<xsd:enumeration value="użytkownik wieczysty"/> 
<xsd:enumeration value="współużytkownik wieczysty"/> 
<xsd:enumeration value="inny podmiot władający 
nieruchomością"> 
</xsd:enumeration> 
<xsd:enumeration value="jednostka organizacyjna lub osoba 
posiadająca nieruchomość w zarządzie lub w użytkowaniu"/> 
</xsd:restriction> 



 

</xsd:simpleType> 
<xsd:element name="ObowiazekZlozenia"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA 
DEKLARACJI</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Okolicznosci"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>Okoliczności powodujące obowiązek 
złożenia deklaracji</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:choice> 
<xsd:element name="Pierwsza"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>pierwsza deklaracja</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Okres" type="emptydate"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>okres, którego deklaracja 
dotyczy</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="Nowa"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>nowa deklaracja spowodowana zmianą 
danych zawartych  w poprzedniej deklaracji 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Okres" type="emptydate"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>okres, którego deklaracja 
dotyczy</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="Wygasniecie"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>wygaśnięcie obowiązku 
opłaty</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Okres" type="emptydate"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>okres, którego deklaracja 
dotyczy</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="Korekta"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>korekta deklaracji</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="OkresOd" 
type="emptydate"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>okres, którego deklaracja dotyczy - 
od</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="OkresDo" 
type="emptydate"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>okres, którego deklaracja dotyczy - 
do</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
</xsd:choice> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:complexType 
name="SkladajcyDeklaracjeZ1ComplexType"> 
<xsd:choice> 
<xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" 
name="SkladajacyOsobaFizyczna"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
B.  DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  - osoba fizyczna 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="RodzajPodmiotu"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Rodzaj podmiotu 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:simpleType> 
<xsd:restriction base="xsd:string"> 
<xsd:enumeration value="współwłaściciel nieruchomości"> 
</xsd:enumeration> 
<xsd:enumeration value="współużytkownik wieczysty"> 
</xsd:enumeration> 
</xsd:restriction> 
</xsd:simpleType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="ImieNazwiskoB"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Imię i nazwisko 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element ref="os:Imie"/> 
<xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="1" 
ref="os:Nazwisko"> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:choice> 
<xsd:element name="Pesel" type="os:PESELTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 



 

PESEL 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element ref="os:DataUrodzenia"/> 
</xsd:choice> 
<xsd:element ref="os:ImieOjca"/> 
<xsd:element ref="os:ImieMatki"/> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
ref="adr:Telefon"> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Email"> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="AdresZamieszkania"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
C. ADRES ZAMIESZKANIA 
SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element ref="adr:Adres"/> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
name="AdresKorespondencyjny" type="adr:AdresTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
C1. ADRES DO KORESPONDENCJI (w 
przypadku, gdy jest inny niż w 
dziale C) 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" 
name="SkladajacyPrawna"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
B.  DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  - osoba prawna 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="RodzajPodmiotu"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Rodzaj podmiotu 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:simpleType> 
<xsd:restriction base="xsd:string"> 
<xsd:enumeration value="współwłaściciel nieruchomości"> 
</xsd:enumeration> 
<xsd:enumeration value="współużytkownik wieczysty"> 
</xsd:enumeration> 
</xsd:restriction> 
</xsd:simpleType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="Nazwa" type="ins:NazwaInstytucjiTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Nazwa 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 

<xsd:element ref="ins:KRS"/> 
<xsd:element ref="ins:REGON"/> 
<xsd:element name="Nip" type="os:NIPTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
NIP 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
ref="adr:Telefon"> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Email"> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="AdresSiedziby"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
C. ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO 
DEKLARACJĘ 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element ref="adr:Adres"/> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
name="AdresKorespondencyjny" type="adr:AdresTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
C1. ADRES DO KORESPONDENCJI (w 
przypadku, gdy jest inny niż w 
dziale C) 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
</xsd:choice> 
</xsd:complexType> 
<xsd:complexType 
name="SkladajcyDeklaracjeZ1AComplexType"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>B. DANE SPÓŁKI</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="DaneSpolki"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
B.  DANE SPÓŁKI 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Nazwa" type="ins:NazwaInstytucjiTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Nazwa 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element ref="ins:KRS"/> 
<xsd:element ref="ins:REGON"/> 
<xsd:element name="Nip" type="os:NIPTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
NIP 
</xsd:documentation> 



 

</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
ref="adr:Telefon"> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Email"> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="AdresSiedziby"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
C. ADRES SIEDZIBY SPÓŁKI</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element ref="adr:Adres"/> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
name="AdresKorespondencyjny" type="adr:AdresTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
C1. ADRES DO KORESPONDENCJI (w 
przypadku, gdy jest inny niż w 
dziale C) 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" 
name="DaneWspolnikaSpolki"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>B1. DANE WSPÓLNIKA SPÓŁKI 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="ImieNazwiskoB"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Imię i nazwisko 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element ref="os:Imie"/> 
<xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="1" 
ref="os:Nazwisko"> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:choice> 
<xsd:element name="Pesel" type="os:PESELTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
PESEL 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element ref="os:DataUrodzenia"/> 
</xsd:choice> 
<xsd:element ref="os:ImieOjca"/> 
<xsd:element ref="os:ImieMatki"/> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
ref="adr:Telefon"> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Email"> 

</xsd:element> 
<xsd:element name="AdresZamieszkania"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
C. ADRES ZAMIESZKANIA 
SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element ref="adr:Adres"/> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
name="AdresKorespondencyjny" type="adr:AdresTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
C1. ADRES DO KORESPONDENCJI (w 
przypadku, gdy jest inny niż w 
dziale C) 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
 
</xsd:schema>



 

 
Załącznik nr 8 

do Uchwały Nr …………… 
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój 

z dnia ………………..  
Układ informacji i powiązań między nimi 

w 
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której 

zamieszkują mieszkańcy, zabudowanej budynkiem wielolokalowym GOK-W 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> 
<xsd:schema xmlns="http://rwd.sekap.pl/wzor/2020/07/05/2873/" xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" 
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:ins="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" 
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" xmlns:os="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" 
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" xmlns:typ="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified" targetNamespace="http://rwd.sekap.pl/wzor/2020/07/05/2873/"> 
<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 dla nieruchomości, na której zamieszkują 
mieszkańcy, zabudowanej budynkiem wielolokalowym GOK-W</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
 
<xsd:element name="Dokument" type="DokumentTyp"/> 
<xsd:complexType name="DokumentTyp"> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="OpisDokumentu" 
type="str:OpisDokumentuTyp"/> 
<xsd:element name="DaneDokumentu" 
type="str:DaneDokumentuTyp"/> 
<xsd:element name="TrescDokumentu" 
type="TrescDokumentuTyp"/> 
<xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" 
ref="ds:Signature"/> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
<xsd:complexType mixed="false" 
name="TrescDokumentuTyp"> 
<xsd:complexContent mixed="false"> 
<xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp"> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Zrodlo" type="xsd:string"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
  
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="PodstawaPrawna" type="xsd:string"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Podstawa prawna 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element fixed="Wzór deklaracji przeznaczony jest dla 

właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników 
wieczystych, współużytkowników wieczystych oraz       jednostek 
organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie 
lub użytkowaniu a także innych podmiotów władających 
nieruchomością." name="Skladajacy" type="xsd:string"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Składający 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element fixed="Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. 
Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój." 
name="OrganWlasciwy" type="xsd:string"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Organ właściwy do złożenia deklaracji 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element ref="ObowiazekZlozenia"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:choice> 
<xsd:element name="JedenWlasciciel"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>jeden właściciel 
nieruchomości</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 



 

<xsd:sequence> 
<xsd:element name="DaneSkladajacegoDeklaracje" 
type="SkladajcyDeklaracjeJastrzComplexType"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="WielePodmiotow"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>podmioty wspólnie władające 
nieruchomością</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Znr1" type="xsd:boolean"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
załącznik nr 1 (wypełniają 
współwłaściciele/ współużytkownicy 
wieczyści) 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="Znr1A" type="xsd:boolean"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
załącznik nr 1A (wypełniają 
wspólnicy spółki cywilnej) 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
</xsd:choice> 
<xsd:element name="AdresNieruchomosci"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
D. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE MIASTA 
JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, KTÓRA JEST WE WŁADANIU 
SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element fixed="nr 2 do deklaracji" name="Nalezy" 
type="xsd:string"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>Należy wypełnić 
załącznik</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="OplataZaGospodarowanieE"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="LiczbaNieruchomosciE"> 
<xsd:annotation> 

<xsd:documentation> 
Liczba mieszkańców na terenie nieruchomości (łączna ilość osób 
z poz. 4 załącznika nr 2 do deklaracji)</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Liczba35" 
type="xsd:nonNegativeInteger"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
35. [osób] 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="StawkaOplatyE"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Stawka opłaty 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Stawka36" type="xsd:string"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
36. [zł/osoba/miesiąc] 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="WysokoscRyczaltowejOplatyE"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Wysokość opłaty miesięcznej 
(iloczyn poz.35 i 36) 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Kwota37" type="xsd:decimal"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
37. [zł/miesiąc] 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="ZalacznikiF"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
F. ZAŁĄCZNIKI 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" 
name="Znr1" type="SkladajcyDeklaracjeZ1ComplexType"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
ZAŁĄCZNIK NR 1- PRZEZNACZONY 



 

DLA PODMIOTÓW WSPÓLNIE 
WŁADAJĄCYCH NIERUCHOMOŚCIĄ 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" 
name="Znr1A" 
type="SkladajcyDeklaracjeZ1AComplexType"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
ZAŁĄCZNIK NR 1A- 
PRZEZNACZONY DLA PODMIOTÓW 
WSPÓLNIE WŁADAJĄCYCH 
NIERUCHOMOŚCIĄ - Spółka 
cywilna 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Znr2"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
ZAŁĄCZNIK NR 2 - 
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA 
BUDYNKIEM WIELOLOKALOWYM 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" 
name="Adres" 
type="AdresNieruchomosciJastrzComplexType"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
D. ADRES 
NIERUCHOMOŚCI NA 
TERENIE MIASTA 
JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, 
KTÓRA JEST WE 
WŁADANIU 
SKŁADAJĄCEGO 
DEKLARACJĘ 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" 
name="Inne" type="str:ZalacznikTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
inne 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="SkladajacyDeklaracjeG"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>G. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ/ 
OSOBA REPREZENTUJĄCA SKŁADAJĄCEGO 
DEKLARACJĘ</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="DataWypelnienia" type="emptydate"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Data wypełnienia deklaracji 

</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element ref="adr:Miejscowosc"/> 
<xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" 
name="DaneSkladajacego"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>Dane składającego</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element ref="os:Imie"> 
</xsd:element> 
<xsd:element ref="os:Nazwisko"> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="AdnotacjeUrzedowe"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
ADNOTACJE ORGANU 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Data" type="emptydate"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Data 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="PrzyjmujacyFormularz"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Dane przyjmującego formularz 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element ref="os:Imie"> 
</xsd:element> 
<xsd:element ref="os:Nazwisko"> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:extension> 
</xsd:complexContent> 
</xsd:complexType> 
<xsd:simpleType name="emptydate"> 
<xsd:union memberTypes="xsd:date empty-string"/> 
</xsd:simpleType> 
<xsd:simpleType name="empty-string"> 
<xsd:restriction base="xsd:string"> 
<xsd:enumeration value=""/> 
</xsd:restriction> 
</xsd:simpleType> 
<xsd:complexType name="GrupaMieszaneType"> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element 
name="RodzajGospodartwaDomowegoMieszane"> 



 

<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
GOSPODARSTWO 
DOMOWE 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:choice> 
<xsd:element fixed="true" name="Empty1" 
type="xsd:boolean"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
  
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element fixed="true" name="JedenOs" 
type="xsd:boolean"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
1-OSOBOWE 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element fixed="true" name="DwaOs" 
type="xsd:boolean"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
2-OSOBOWE 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element fixed="true" name="TrzyOs" 
type="xsd:boolean"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
3-OSOBOWE 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element fixed="true" name="CzteryOs" 
type="xsd:boolean"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
4-OSOBOWE 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element fixed="true" name="PiecOs" 
type="xsd:boolean"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
5-OSOBOWE 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element fixed="true" name="SzescOs" 
type="xsd:boolean"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
6-OSOBOWE 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="SiedemPlusOs"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
7 
I 

WIĘCEJ 
OSOBOWE 
- 
LICZBA 
OSÓB 
ZAMIESZKUJĄCYCH 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element maxOccurs="3" minOccurs="0" 
name="APierwszeSiedemPlus" 
type="xsd:nonNegativeInteger"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Ilość 
osób 
wchodzących 
w 
skład 
gospodarstwa 
7 
i 
więcej 
osobowego 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="Empty2" type="xsd:boolean"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
  
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:choice> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="LiczbaGospodarstwWBudynkuMieszane" 
type="xsd:int"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
D. 
LICZBA 
GOSPODARSTW 
W 
BUDYNKU 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="StawkaOplatyMieszane" 
type="KwotaPLN"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
E. 
STAWKA 
OPŁATY 
[W 
ZŁ] 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="SumaMalaMieszane" 
type="xsd:decimal"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>F. SUMA (D x E)</xsd:documentation> 



 

</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
<xsd:complexType name="GrupaZamieszkaleType"> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element 
name="RodzajGospodartwaDomowegoZamieszkale"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
GOSPODARSTWO 
DOMOWE 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:choice> 
<xsd:element fixed="true" name="Empty1" 
type="xsd:boolean"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
  
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element fixed="true" name="JedenOs" 
type="xsd:boolean"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
1-OSOBOWE 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element fixed="true" name="DwaOs" 
type="xsd:boolean"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
2-OSOBOWE 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element fixed="true" name="TrzyOs" 
type="xsd:boolean"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
3-OSOBOWE 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element fixed="true" name="CzteryOs" 
type="xsd:boolean"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
4-OSOBOWE 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element fixed="true" name="PiecOs" 
type="xsd:boolean"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
5-OSOBOWE 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element fixed="true" name="SzescOs" 
type="xsd:boolean"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
6-OSOBOWE 

</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="SiedemPlusOs"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
7 
I 
WIĘCEJ 
OSOBOWE 
- 
LICZBA 
OSÓB 
ZAMIESZKUJĄCYCH 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element maxOccurs="3" minOccurs="0" 
name="APierwszeSiedemPlus" 
type="xsd:nonNegativeInteger"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Ilość 
osób 
wchodzących 
w 
skład 
gospodarstwa 
7 
i 
więcej 
osobowego 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="Empty2" type="xsd:boolean"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
  
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:choice> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element 
name="LiczbaGospodarstwWBudynkuZamieszkale" 
type="xsd:nonNegativeInteger"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
A. 
LICZBA 
GOSPODARSTW 
W 
BUDYNKU 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="StawkaOplatyZamieszkale" 
type="KwotaPLN"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
B. 
STAWKA 
OPŁATY 



 

[W 
ZŁ] 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="SumaMalaZamieszkale" 
type="xsd:decimal"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>C. SUMA (A x B)</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
<xsd:simpleType name="KwotaPLN"> 
<xsd:restriction base="xsd:string"/> 
</xsd:simpleType> 
<xsd:complexType 
name="AdresNieruchomosciJastrzComplexType"> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
ref="adr:Adres"/> 
<xsd:choice> 
<xsd:element name="Budynek" type="str:Tekst65Typ"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Nr budynku 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="NrEwidencyjny" type="str:Tekst65Typ"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Nr ewidencyjny działki 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:choice> 
<xsd:element name="NumerLokalu" type="str:Tekst10Typ"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>Nr lokalu</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
name="Lokalizacja" type="str:Tekst200Typ"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Lokalizacja miejsca odbioru odpadów komunalnych 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="OswiadczenieSkladajacegoDeklaracje"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
OŚWIADCZENIE 
SKŁADAJĄCEGO 
DEKLARACJĘ 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="LiczbaOsob"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
4. Liczba 
osób 
zamieszkujących 
nieruchomość 
 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 

<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Liczba4" type="xsd:nonNegativeInteger"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>(Łączna ilość 
osób 
zamieszkujących 
całą 
nieruchomość)</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
name="OkreslenieLiczbyOsob"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>OKREŚLENIE LICZBY OSÓB 
ZAMIESZKUJĄCYCH W POSZCZEGÓLNYCH 
LOKALACH MIESZKALNYCH 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" 
name="Lokal"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
lokal 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="NrKlatki" type="str:Tekst10Typ"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Nr 
klatki 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="NrLokalu" type="str:Tekst10Typ"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Nr 
lokalu 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="LiczbaOsob" 
type="xsd:nonNegativeInteger"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Liczba 
osób 
zamieszkujących 
w 
lokalu 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 



 

</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
<xsd:complexType 
name="SkladajcyDeklaracjeJastrzComplexType"> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="RodzajPodmiotu"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Rodzaj podmiotu 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:simpleType> 
<xsd:restriction base="xsd:string"> 
<xsd:enumeration value="właściciel nieruchomości"> 
</xsd:enumeration> 
<xsd:enumeration value="współwłaściciel nieruchomości"> 
</xsd:enumeration> 
<xsd:enumeration value="użytkownik wieczysty"/> 
<xsd:enumeration value="współużytkownik wieczysty"> 
</xsd:enumeration> 
<xsd:enumeration value="inny podmiot władający 
nieruchomością"> 
</xsd:enumeration> 
<xsd:enumeration value="jednostka organizacyjna lub osoba 
posiadająca nieruchomość w zarządzie lub w użytkowaniu"> 
</xsd:enumeration> 
</xsd:restriction> 
</xsd:simpleType> 
</xsd:element> 
<xsd:choice> 
<xsd:element name="SkladajacyOsobaFizyczna"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Składający deklarację - osoba fizyczna 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="ImieNazwiskoB"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Imię i nazwisko 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element ref="os:Imie"/> 
<xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="1" 
ref="os:Nazwisko"> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:choice> 
<xsd:element name="Pesel" type="os:PESELTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
PESEL 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element ref="os:DataUrodzenia"/> 
</xsd:choice> 
<xsd:element ref="os:ImieOjca"/> 
<xsd:element ref="os:ImieMatki"/> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
ref="adr:Telefon"> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Email"> 
</xsd:element> 

<xsd:element name="AdresZamieszkania"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
C. ADRES ZAMIESZKANIA 
SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element ref="adr:Adres"/> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
name="AdresKorespondencyjny" type="adr:AdresTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
C1. ADRES DO KORESPONDENCJI (w 
przypadku, gdy jest inny niż w 
dziale C) 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="SkladajacyPrawna"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Składający deklarację - osoba prawna 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Nazwa" type="ins:NazwaInstytucjiTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Nazwa 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="ins:KRS"> 
</xsd:element> 
<xsd:element ref="ins:REGON"/> 
<xsd:element name="Nip" type="os:NIPTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
NIP 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
ref="adr:Telefon"> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Email"> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="AdresSiedziby"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
C. ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO 
DEKLARACJĘ 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element ref="adr:Adres"/> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 



 

name="AdresKorespondencyjny" type="adr:AdresTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
C1. ADRES DO KORESPONDENCJI (w 
przypadku, gdy jest inny niż w 
dziale C) 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="SkladajacyJednostka"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Składający deklarację - jednostka 
organizacyjna nie posiadającą osobowości 
prawnej 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Nazwa" type="ins:NazwaInstytucjiTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Nazwa 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="ins:KRS"> 
</xsd:element> 
<xsd:element ref="ins:REGON"/> 
<xsd:element name="Nip" type="os:NIPTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
NIP 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
ref="adr:Telefon"> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Email"> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="AdresSiedziby"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
C. ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO 
DEKLARACJĘ 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element ref="adr:Adres"/> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
name="AdresKorespondencyjny" type="adr:AdresTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
C1. ADRES DO KORESPONDENCJI (w 
przypadku, gdy jest inny niż w 
dziale C) 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 

</xsd:choice> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
<xsd:complexType name="GrupaJednorodzinneBBType"> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="RodzajGospodartwaJednorodzinne"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
GOSPODARSTWO 
DOMOWE 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:simpleType> 
<xsd:restriction base="xsd:string"> 
<xsd:enumeration value="1-OSOBOWE"> 
</xsd:enumeration> 
<xsd:enumeration value="2-OSOBOWE"> 
</xsd:enumeration> 
<xsd:enumeration value="3-OSOBOWE"> 
</xsd:enumeration> 
<xsd:enumeration value="4-OSOBOWE"> 
</xsd:enumeration> 
<xsd:enumeration value="5-OSOBOWE"> 
</xsd:enumeration> 
<xsd:enumeration value="6-OSOBOWE"> 
</xsd:enumeration> 
<xsd:enumeration value="7 I WIĘCEJ OSOBOWE"> 
</xsd:enumeration> 
</xsd:restriction> 
</xsd:simpleType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="ZwolnienieKomp" type="xsd:decimal"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>D. ZWONIENIE  
Z TYTŁU KOMPOSTOWANIA ODPADÓW 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element 
name="WyskokscMiesiecznejOplatyJednorodzinne" 
type="xsd:decimal"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>E. WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY  
(E= C - D)</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
<xsd:simpleType name="RodzajPodmiotu"> 
<xsd:restriction base="xsd:string"> 
<xsd:enumeration value="właściciel nieruchomości"/> 
<xsd:enumeration value="współwłaściciel nieruchomości"/> 
<xsd:enumeration value="użytkownik wieczysty"/> 
<xsd:enumeration value="współużytkownik wieczysty"/> 
<xsd:enumeration value="inny podmiot władający 
nieruchomością"> 
</xsd:enumeration> 
<xsd:enumeration value="jednostka organizacyjna lub osoba 
posiadająca nieruchomość w zarządzie lub w użytkowaniu"/> 
</xsd:restriction> 
</xsd:simpleType> 
<xsd:element name="ObowiazekZlozenia"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA 
DEKLARACJI</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Okolicznosci"> 
<xsd:annotation> 



 

<xsd:documentation>Okoliczności powodujące obowiązek 
złożenia deklaracji</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:choice> 
<xsd:element name="Pierwsza"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>pierwsza deklaracja</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Okres" type="emptydate"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>okres, którego deklaracja 
dotyczy</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="Nowa"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>nowa deklaracja spowodowana zmianą 
danych zawartych  w poprzedniej deklaracji 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Okres" type="emptydate"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>okres, którego deklaracja 
dotyczy</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="Wygasniecie"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>wygaśnięcie obowiązku 
opłaty</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Okres" type="emptydate"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>okres, którego deklaracja 
dotyczy</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="Korekta"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>korekta deklaracji</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="OkresOd" 
type="emptydate"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>okres, którego deklaracja dotyczy - 
od</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="OkresDo" 
type="emptydate"> 
<xsd:annotation> 

<xsd:documentation>okres, którego deklaracja dotyczy - 
do</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
</xsd:choice> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:complexType 
name="SkladajcyDeklaracjeZ1ComplexType"> 
<xsd:choice> 
<xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" 
name="SkladajacyOsobaFizyczna"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
B.  DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  - osoba fizyczna 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="RodzajPodmiotu"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Rodzaj podmiotu 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:simpleType> 
<xsd:restriction base="xsd:string"> 
<xsd:enumeration value="współwłaściciel nieruchomości"> 
</xsd:enumeration> 
<xsd:enumeration value="współużytkownik wieczysty"> 
</xsd:enumeration> 
</xsd:restriction> 
</xsd:simpleType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="ImieNazwiskoB"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Imię i nazwisko 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element ref="os:Imie"/> 
<xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="1" 
ref="os:Nazwisko"> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:choice> 
<xsd:element name="Pesel" type="os:PESELTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
PESEL 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element ref="os:DataUrodzenia"/> 
</xsd:choice> 
<xsd:element ref="os:ImieOjca"/> 
<xsd:element ref="os:ImieMatki"/> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
ref="adr:Telefon"> 



 

</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Email"> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="AdresZamieszkania"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
C. ADRES ZAMIESZKANIA 
SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element ref="adr:Adres"/> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
name="AdresKorespondencyjny" type="adr:AdresTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
C1. ADRES DO KORESPONDENCJI (w 
przypadku, gdy jest inny niż w 
dziale C) 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" 
name="SkladajacyPrawna"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
B.  DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  - osoba prawna 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="RodzajPodmiotu"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Rodzaj podmiotu 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:simpleType> 
<xsd:restriction base="xsd:string"> 
<xsd:enumeration value="współwłaściciel nieruchomości"> 
</xsd:enumeration> 
<xsd:enumeration value="współużytkownik wieczysty"> 
</xsd:enumeration> 
</xsd:restriction> 
</xsd:simpleType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="Nazwa" type="ins:NazwaInstytucjiTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Nazwa 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element ref="ins:KRS"/> 
<xsd:element ref="ins:REGON"/> 
<xsd:element name="Nip" type="os:NIPTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
NIP 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 

ref="adr:Telefon"> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Email"> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="AdresSiedziby"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
C. ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO 
DEKLARACJĘ 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element ref="adr:Adres"/> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
name="AdresKorespondencyjny" type="adr:AdresTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
C1. ADRES DO KORESPONDENCJI (w 
przypadku, gdy jest inny niż w 
dziale C) 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
</xsd:choice> 
</xsd:complexType> 
<xsd:complexType 
name="SkladajcyDeklaracjeZ1AComplexType"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>B. DANE SPÓŁKI</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="DaneSpolki"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
B.  DANE SPÓŁKI 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Nazwa" type="ins:NazwaInstytucjiTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Nazwa 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element ref="ins:KRS"/> 
<xsd:element ref="ins:REGON"/> 
<xsd:element name="Nip" type="os:NIPTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
NIP 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
ref="adr:Telefon"> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Email"> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="AdresSiedziby"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 



 

C. ADRES SIEDZIBY SPÓŁKI</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element ref="adr:Adres"/> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
name="AdresKorespondencyjny" type="adr:AdresTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
C1. ADRES DO KORESPONDENCJI (w 
przypadku, gdy jest inny niż w 
dziale C) 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" 
name="DaneWspolnikaSpolki"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>B1. DANE WSPÓLNIKA SPÓŁKI 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="ImieNazwiskoB"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Imię i nazwisko 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element ref="os:Imie"/> 
<xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="1" 
ref="os:Nazwisko"> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:choice> 
<xsd:element name="Pesel" type="os:PESELTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
PESEL 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element ref="os:DataUrodzenia"/> 
</xsd:choice> 
<xsd:element ref="os:ImieOjca"/> 
<xsd:element ref="os:ImieMatki"/> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
ref="adr:Telefon"> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Email"> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="AdresZamieszkania"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
C. ADRES ZAMIESZKANIA 
SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 

<xsd:element ref="adr:Adres"/> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
name="AdresKorespondencyjny" type="adr:AdresTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
C1. ADRES DO KORESPONDENCJI (w 
przypadku, gdy jest inny niż w 
dziale C) 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
 
<xsd:complexType 
name="AdresNieruchomosciJComplexType"> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
ref="adr:Adres"/> 
<xsd:choice> 
<xsd:element name="Budynek" type="str:Tekst200Typ"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>Nr budynku</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="NrEwidencyjny" type="str:Tekst65Typ"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Nr ewidencyjny działki 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:choice> 
<xsd:element name="Lokalizacja" type="str:Tekst2000Typ"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Lokalizacja miejsca odbioru odpadów komunalnych 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="RodzajDzialalnosci" 
type="str:Tekst200Typ"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>Rodzaj wykonywanej działalności 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:schema>



 

 
Załącznik nr 9 

do Uchwały Nr …………… 
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój 

z dnia ………………..  
Układ informacji i powiązań między nimi 

w 
GOK-JN Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na 
której w części zamieszkują mieszkańcy, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, a w części 

nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> 
<xsd:schema xmlns="http://rwd.sekap.pl/wzor/2020/07/05/2870/" xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" 
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:ins="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" 
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" xmlns:os="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" 
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" xmlns:typ="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified" targetNamespace="http://rwd.sekap.pl/wzor/2020/07/05/2870/"> 
<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>GOK-JN Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której w 
części zamieszkują mieszkańcy, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 
odpady komunalne</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
 
<xsd:element name="Dokument" type="DokumentTyp"/> 
<xsd:complexType name="DokumentTyp"> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="OpisDokumentu" 
type="str:OpisDokumentuTyp"/> 
<xsd:element name="DaneDokumentu" 
type="str:DaneDokumentuTyp"/> 
<xsd:element name="TrescDokumentu" 
type="TrescDokumentuTyp"/> 
<xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" 
ref="ds:Signature"/> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
<xsd:complexType mixed="false" 
name="TrescDokumentuTyp"> 
<xsd:complexContent mixed="false"> 
<xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp"> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Zrodlo" type="xsd:string"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
  
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="PodstawaPrawna" type="xsd:string"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Podstawa prawna 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 

</xsd:element> 
<xsd:element fixed="Wzór deklaracji przeznaczony jest dla 
właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników 
wieczystych,        współużytkowników wieczystych oraz jednostek 
organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie 
lub użytkowaniu        a także innych podmiotów władających 
nieruchomością." name="Skladajacy" type="xsd:string"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Składający 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element fixed="Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. 
Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój." 
name="OrganWlasciwy" type="xsd:string"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Organ właściwy do złożenia deklaracji 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element ref="ObowiazekZlozenia"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:choice> 
<xsd:element name="JedenWlasciciel"> 
<xsd:annotation> 



 

<xsd:documentation>jeden właściciel 
nieruchomości</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="DaneSkladajacegoDeklaracje" 
type="SkladajcyDeklaracjeJastrzComplexType"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="WielePodmiotow"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>podmioty wspólnie władające 
nieruchomością</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Znr1" type="xsd:boolean"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
załącznik nr 1 (wypełniają 
współwłaściciele/ współużytkownicy 
wieczyści) 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="Znr1A" type="xsd:boolean"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
załącznik nr 1A (wypełniają 
wspólnicy spółki cywilnej) 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
</xsd:choice> 
<xsd:element name="AdresNieruchomosci" 
type="AdresNieruchomosciJastrzComplexType"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
D. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE MIASTA 
JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, KTÓRA JEST WE WŁADANIU 
SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="OplataZaGospodarowanieE"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
name="OplatazCzesciE1"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
E1. OPŁATA Z CZĘŚCI 
NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ 
ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY 

</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="ZamieszkujeE1"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Oświadczam, że 
na terenie 
nieruchomości 
wskazanej w 
dziale D 
niniejszej 
deklaracji 
zamieszkuje 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Osob40" type="xsd:nonNegativeInteger"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
40. 
[osób] 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="KompostownikE1"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Oświadczam, że 
na terenie 
nieruchomości 
wskazanej w 
dziale D 
niniejszej 
deklaracji 
znajduje się 
kompostownik 
przydomowy i 
kompostuję w nim 
bioodpady 
stanowiące 
odpady komunalne 
wytworzone na 
nieruchomości 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:choice> 
<xsd:element name="Tak"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
TAK 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="WysokoscOplatyMiesiecznejE11"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
E1.1 
WYSOKOŚĆ 
OPŁATY 
MIESIĘCZNEJ 
</xsd:documentation> 



 

</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="LiczbaMieszkancowE11"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Liczba 
mieszkańców 
na 
terenie 
nieruchomości 
wskazanej 
w 
dziale 
D 
(zgodnie 
z 
poz. 
40) 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Liczba42" 
type="xsd:nonNegativeInteger"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
42. 
[osób] 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="StawkaOplatyE11"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Stawka 
opłaty 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Stawka43" type="xsd:string"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
43. 
[zł/osoba/miesiąc] 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="WysokoscOME11"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Wysokość 
opłaty 
miesięcznej 
(iloczyn 
poz.42 
i 
43) 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Iloczyn44" type="xsd:decimal"> 

<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
44. 
[zł/miesiąc] 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
name="ZwolnienieE12"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
E1.2 
WYLICZENIE 
WYSOKOŚCI 
PRZYSŁUGUJĄCEGO 
ZWOLNIENIA 
Z 
TYTUŁU 
KOMPOSTOWANIA 
BIOODPADÓW 
(wypełnia 
tylko 
właściciel 
nieruchomości, 
który 
w 
poz. 
41 
zaznaczył 
„TAK“) 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="LiczbaMieszkancowE12"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Liczba 
mieszkańców 
na 
terenie 
nieruchomości 
wskazanej 
w 
dziale 
D 
(zgodnie 
z 
poz. 
40) 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Liczba45" 
type="xsd:nonNegativeInteger"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
45. 
[osób] 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 



 

</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="StawkaZwolnieniaE12"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Stawka 
zwolnienia 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Stawka46" type="xsd:string"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
46. 
[zł/osoba/miesiąc] 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="WysokoscZwolnieniaE12"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Wysokość 
zwolnienia 
z 
tytułu 
kompostowania 
bioodpadów 
(iloczyn 
poz. 
45 
i 
46) 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Iloczyn47" type="xsd:decimal"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
47. 
[zł/miesiąc] 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
name="WysokoscOplatyMiesiecznejE13"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
E1.3 
WYSOKOŚĆ 
OPŁATY 
MIESIĘCZNEJ 
Z 
UWZGLĘDNIENIEM 
CZĘŚCIOWEGO 
ZWOLNIENIA 
Z 
TYTUŁU 
KOMPOSTOWANIA 
BIOODPADÓW 

(wypełnia 
tylko 
właściciel 
nieruchomości, 
który 
w 
poz. 
41 
zaznaczył 
„TAK“) 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="WOME13"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Wysokość 
opłaty 
miesięcznej 
(zgodnie 
z 
poz. 
44) 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Kwota48" type="xsd:decimal"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
48. 
[zł/miesiąc] 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="WZE13"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Wysokość 
zwolnienia 
z 
tytułu 
kompostowania 
bioodpadów 
(zgodnie 
z 
poz. 
47) 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Kwota49" type="xsd:decimal"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
49. 
[zł/miesiąc] 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="WOMPZE13"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 



 

Wysokość 
opłaty 
miesięcznej 
po 
uwzględnieniu 
zwolnienia 
(różnica 
kwoty 
z 
poz. 
48 
i 
49) 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Kwota50" type="xsd:decimal"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
50. 
[zł/miesiąc] 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="Nie"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
NIE 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="WysokoscOplatyMiesiecznejE11"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
E1.1 
WYSOKOŚĆ 
OPŁATY 
MIESIĘCZNEJ 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="LiczbaMieszkancowE11"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Liczba 
mieszkańców 
na 
terenie 
nieruchomości 
wskazanej 
w 
dziale 
D 
(zgodnie 
z 
poz. 
40) 
</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Liczba42" 
type="xsd:nonNegativeInteger"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
42. 
[osób] 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="StawkaOplatyE11"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Stawka 
opłaty 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Stawka43" type="xsd:string"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
43. 
[zł/osoba/miesiąc] 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="WysokoscOME11"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Wysokość 
opłaty 
miesięcznej 
(iloczyn 
poz.42 
i 
43) 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Iloczyn44" type="xsd:decimal"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
44. 
[zł/miesiąc] 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
</xsd:choice> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 



 

</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
name="OplatazCzesciE2"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
E2. OPŁATA Z CZĘŚCI 
NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ NIE 
ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="RodzajDzialalnosci" 
type="str:Tekst200Typ"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
51. Rodzaj 
wykonywanej 
działalności 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="WysokoscOME21"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
E2.1 WYSOKOŚĆ 
OPŁATY 
MIESIĘCZNEJ 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
ref="ZmieszaneDwa"> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="Bio"> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="Metale"> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="Papier"> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="Szklo"> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="LacznieE21"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Łącznie 
(suma 
wszystkich 
poz. 
kolumny 
f) 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Kwota52" type="xsd:decimal"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
52. 
[zł/miesiąc] 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
name="LacznaWOE3"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
E3. ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ OPŁATY 
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="WOME1"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Wysokość opłaty 
miesięcznej z 
działu E1 
(zgodnie z poz. 
44 albo 50) 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Kwota53" type="xsd:decimal"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
53. 
[zł/miesiąc] 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="WOME2"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Wysokość opłaty 
miesięcznej z 
działu E2 
(zgodnie z poz. 
52) 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Kwota54" type="xsd:decimal"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
54. 
[zł/miesiąc] 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="LWO"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Łączna wysokość 
opłaty 
miesięcznej 
(suma poz. 53 i 
54) 



 

</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Kwota55" type="xsd:decimal"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
55. 
[zł/miesiąc] 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="ZalacznikiF"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
F. ZAŁĄCZNIKI 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" 
name="Znr1" type="SkladajcyDeklaracjeZ1ComplexType"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
ZAŁĄCZNIK NR 1- PRZEZNACZONY 
DLA PODMIOTÓW WSPÓLNIE 
WŁADAJĄCYCH NIERUCHOMOŚCIĄ 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" 
name="Znr1A" 
type="SkladajcyDeklaracjeZ1AComplexType"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
ZAŁĄCZNIK NR 1A- 
PRZEZNACZONY DLA PODMIOTÓW 
WSPÓLNIE WŁADAJĄCYCH 
NIERUCHOMOŚCIĄ - Spółka 
cywilna 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" 
name="Inne" type="str:ZalacznikTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
inne 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="SkladajacyDeklaracjeG"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
G. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ/ OSOBA 
REPREZENTUJĄCA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 

<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="DataWypelnienia" type="emptydate"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Data wypełnienia deklaracji 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element ref="adr:Miejscowosc"/> 
<xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" 
name="DaneSkladajacego"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Dane składającego 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element ref="os:Imie"> 
</xsd:element> 
<xsd:element ref="os:Nazwisko"> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="AdnotacjeUrzedowe"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
ADNOTACJE ORGANU 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Data" type="emptydate"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Data 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="PrzyjmujacyFormularz"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Dane przyjmującego formularz 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element ref="os:Imie"> 
</xsd:element> 
<xsd:element ref="os:Nazwisko"> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:extension> 
</xsd:complexContent> 
</xsd:complexType> 
<xsd:simpleType name="emptydate"> 
<xsd:union memberTypes="xsd:date empty-string"/> 
</xsd:simpleType> 
<xsd:simpleType name="empty-string"> 



 

<xsd:restriction base="xsd:string"> 
<xsd:enumeration value=""/> 
</xsd:restriction> 
</xsd:simpleType> 
<xsd:complexType name="GrupaMieszaneType"> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element 
name="RodzajGospodartwaDomowegoMieszane"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
GOSPODARSTWO 
DOMOWE 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:choice> 
<xsd:element fixed="true" name="Empty1" 
type="xsd:boolean"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
  
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element fixed="true" name="JedenOs" 
type="xsd:boolean"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
1-OSOBOWE 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element fixed="true" name="DwaOs" 
type="xsd:boolean"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
2-OSOBOWE 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element fixed="true" name="TrzyOs" 
type="xsd:boolean"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
3-OSOBOWE 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element fixed="true" name="CzteryOs" 
type="xsd:boolean"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
4-OSOBOWE 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element fixed="true" name="PiecOs" 
type="xsd:boolean"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
5-OSOBOWE 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element fixed="true" name="SzescOs" 
type="xsd:boolean"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
6-OSOBOWE 

</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="SiedemPlusOs"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
7 
I 
WIĘCEJ 
OSOBOWE 
- 
LICZBA 
OSÓB 
ZAMIESZKUJĄCYCH 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element maxOccurs="3" minOccurs="0" 
name="APierwszeSiedemPlus" 
type="xsd:nonNegativeInteger"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Ilość 
osób 
wchodzących 
w 
skład 
gospodarstwa 
7 
i 
więcej 
osobowego 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="Empty2" type="xsd:boolean"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
  
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:choice> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="LiczbaGospodarstwWBudynkuMieszane" 
type="xsd:int"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
D. 
LICZBA 
GOSPODARSTW 
W 
BUDYNKU 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="StawkaOplatyMieszane" 
type="KwotaPLN"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
E. 
STAWKA 
OPŁATY 
[W 



 

ZŁ] 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="SumaMalaMieszane" 
type="xsd:decimal"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>F. SUMA (D x E)</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
<xsd:complexType name="GrupaZamieszkaleType"> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element 
name="RodzajGospodartwaDomowegoZamieszkale"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
GOSPODARSTWO 
DOMOWE 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:choice> 
<xsd:element fixed="true" name="Empty1" 
type="xsd:boolean"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
  
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element fixed="true" name="JedenOs" 
type="xsd:boolean"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
1-OSOBOWE 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element fixed="true" name="DwaOs" 
type="xsd:boolean"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
2-OSOBOWE 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element fixed="true" name="TrzyOs" 
type="xsd:boolean"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
3-OSOBOWE 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element fixed="true" name="CzteryOs" 
type="xsd:boolean"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
4-OSOBOWE 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element fixed="true" name="PiecOs" 
type="xsd:boolean"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
5-OSOBOWE 

</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element fixed="true" name="SzescOs" 
type="xsd:boolean"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
6-OSOBOWE 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="SiedemPlusOs"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
7 
I 
WIĘCEJ 
OSOBOWE 
- 
LICZBA 
OSÓB 
ZAMIESZKUJĄCYCH 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element maxOccurs="3" minOccurs="0" 
name="APierwszeSiedemPlus" 
type="xsd:nonNegativeInteger"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Ilość 
osób 
wchodzących 
w 
skład 
gospodarstwa 
7 
i 
więcej 
osobowego 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="Empty2" type="xsd:boolean"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
  
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:choice> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element 
name="LiczbaGospodarstwWBudynkuZamieszkale" 
type="xsd:nonNegativeInteger"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
A. 
LICZBA 
GOSPODARSTW 
W 
BUDYNKU 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 



 

</xsd:element> 
<xsd:element name="StawkaOplatyZamieszkale" 
type="KwotaPLN"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
B. 
STAWKA 
OPŁATY 
[W 
ZŁ] 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="SumaMalaZamieszkale" 
type="xsd:decimal"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>C. SUMA (A x B)</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
<xsd:simpleType name="KwotaPLN"> 
<xsd:restriction base="xsd:string"/> 
</xsd:simpleType> 
<xsd:complexType 
name="AdresNieruchomosciJastrzComplexType"> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
ref="adr:Adres"/> 
<xsd:choice> 
<xsd:element name="Budynek" type="str:Tekst200Typ"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Nr budynku 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="NrEwidencyjny" type="str:Tekst65Typ"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Nr ewidencyjny działki 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:choice> 
<xsd:element name="NumerLokalu" type="str:Tekst10Typ"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>Nr lokalu</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
name="Lokalizacja" type="str:Tekst200Typ"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Lokalizacja miejsca odbioru odpadów komunalnych 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
<xsd:complexType 
name="SkladajcyDeklaracjeJastrzComplexType"> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="RodzajPodmiotu"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>Rodzaj podmiotu</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:simpleType> 
<xsd:restriction base="xsd:string"> 
<xsd:enumeration value="właściciel nieruchomości"> 

</xsd:enumeration> 
<xsd:enumeration value="współwłaściciel nieruchomości"> 
</xsd:enumeration> 
<xsd:enumeration value="użytkownik wieczysty"/> 
<xsd:enumeration value="współużytkownik wieczysty"> 
</xsd:enumeration> 
<xsd:enumeration value="inny podmiot władający 
nieruchomością"> 
</xsd:enumeration> 
<xsd:enumeration value="jednostka organizacyjna lub osoba 
posiadająca nieruchomość w zarządzie lub w użytkowaniu"> 
</xsd:enumeration> 
</xsd:restriction> 
</xsd:simpleType> 
</xsd:element> 
<xsd:choice> 
<xsd:element name="SkladajacyOsobaFizyczna"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Składający deklarację - osoba fizyczna 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="ImieNazwiskoB"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Imię i nazwisko 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element ref="os:Imie"/> 
<xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="1" 
ref="os:Nazwisko"> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:choice> 
<xsd:element name="Pesel" type="os:PESELTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
PESEL 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element ref="os:DataUrodzenia"/> 
</xsd:choice> 
<xsd:element ref="os:ImieOjca"/> 
<xsd:element ref="os:ImieMatki"/> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
ref="adr:Telefon"> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Email"> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="AdresZamieszkania"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
C. ADRES ZAMIESZKANIA 
SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element ref="adr:Adres"/> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 



 

name="AdresKorespondencyjny" type="adr:AdresTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
C1. ADRES DO KORESPONDENCJI (w 
przypadku, gdy jest inny niż w 
dziale C) 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="SkladajacyPrawna"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Składający deklarację - osoba prawna 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Nazwa" type="ins:NazwaInstytucjiTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Nazwa 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="ins:KRS"/> 
<xsd:element ref="ins:REGON"/> 
<xsd:element name="Nip" type="os:NIPTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
NIP 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
ref="adr:Telefon"> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Email"> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="AdresSiedziby"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
C. ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO 
DEKLARACJĘ 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element ref="adr:Adres"/> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
name="AdresKorespondencyjny" type="adr:AdresTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
C1. ADRES DO KORESPONDENCJI (w 
przypadku, gdy jest inny niż w 
dziale C) 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="SkladajacyJednostka"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 

Składający deklarację - jednostka 
organizacyjna nie posiadającą osobowości 
prawnej 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Nazwa" type="ins:NazwaInstytucjiTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Nazwa 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="ins:KRS"/> 
<xsd:element ref="ins:REGON"/> 
<xsd:element name="Nip" type="os:NIPTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
NIP 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
ref="adr:Telefon"> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Email"> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="AdresSiedziby"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
C. ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO 
DEKLARACJĘ 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element ref="adr:Adres"/> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
name="AdresKorespondencyjny" type="adr:AdresTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
C1. ADRES DO KORESPONDENCJI (w 
przypadku, gdy jest inny niż w 
dziale C) 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
</xsd:choice> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
<xsd:complexType name="GrupaJednorodzinneBBType"> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="RodzajGospodartwaJednorodzinne"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
GOSPODARSTWO 
DOMOWE 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:simpleType> 
<xsd:restriction base="xsd:string"> 
<xsd:enumeration value="1-OSOBOWE"> 
</xsd:enumeration> 



 

<xsd:enumeration value="2-OSOBOWE"> 
</xsd:enumeration> 
<xsd:enumeration value="3-OSOBOWE"> 
</xsd:enumeration> 
<xsd:enumeration value="4-OSOBOWE"> 
</xsd:enumeration> 
<xsd:enumeration value="5-OSOBOWE"> 
</xsd:enumeration> 
<xsd:enumeration value="6-OSOBOWE"> 
</xsd:enumeration> 
<xsd:enumeration value="7 I WIĘCEJ OSOBOWE"> 
</xsd:enumeration> 
</xsd:restriction> 
</xsd:simpleType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="ZwolnienieKomp" type="xsd:decimal"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>D. ZWONIENIE  
Z TYTŁU KOMPOSTOWANIA ODPADÓW 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element 
name="WyskokscMiesiecznejOplatyJednorodzinne" 
type="xsd:decimal"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>E. WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY  
(E= C - D)</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
<xsd:simpleType name="RodzajPodmiotu"> 
<xsd:restriction base="xsd:string"> 
<xsd:enumeration value="właściciel nieruchomości"/> 
<xsd:enumeration value="współwłaściciel nieruchomości"/> 
<xsd:enumeration value="użytkownik wieczysty"/> 
<xsd:enumeration value="współużytkownik wieczysty"/> 
<xsd:enumeration value="inny podmiot władający 
nieruchomością"> 
</xsd:enumeration> 
<xsd:enumeration value="jednostka organizacyjna lub osoba 
posiadająca nieruchomość w zarządzie lub w użytkowaniu"/> 
</xsd:restriction> 
</xsd:simpleType> 
<xsd:element name="ObowiazekZlozenia"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA 
DEKLARACJI</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Okolicznosci"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>Okoliczności powodujące obowiązek 
złożenia deklaracji</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:choice> 
<xsd:element name="Pierwsza"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>pierwsza deklaracja</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Okres" type="emptydate"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>okres, którego deklaracja 
dotyczy</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="Nowa"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>nowa deklaracja spowodowana zmianą 
danych zawartych  w poprzedniej deklaracji 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Okres" type="emptydate"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>okres, którego deklaracja 
dotyczy</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="Wygasniecie"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>wygaśnięcie obowiązku 
opłaty</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Okres" type="emptydate"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>okres, którego deklaracja 
dotyczy</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="Korekta"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>korekta deklaracji</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="OkresOd" 
type="emptydate"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>okres, którego deklaracja dotyczy - 
od</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="OkresDo" 
type="emptydate"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>okres, którego deklaracja dotyczy - 
do</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
</xsd:choice> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:complexType 
name="SkladajcyDeklaracjeZ1ComplexType"> 



 

<xsd:choice> 
<xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" 
name="SkladajacyOsobaFizyczna"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
B.  DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  - osoba fizyczna 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="RodzajPodmiotu"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Rodzaj podmiotu 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:simpleType> 
<xsd:restriction base="xsd:string"> 
<xsd:enumeration value="współwłaściciel nieruchomości"> 
</xsd:enumeration> 
<xsd:enumeration value="współużytkownik wieczysty"> 
</xsd:enumeration> 
</xsd:restriction> 
</xsd:simpleType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="ImieNazwiskoB"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Imię i nazwisko 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element ref="os:Imie"/> 
<xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="1" 
ref="os:Nazwisko"> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:choice> 
<xsd:element name="Pesel" type="os:PESELTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
PESEL 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element ref="os:DataUrodzenia"/> 
</xsd:choice> 
<xsd:element ref="os:ImieOjca"/> 
<xsd:element ref="os:ImieMatki"/> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
ref="adr:Telefon"> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Email"> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="AdresZamieszkania"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
C. ADRES ZAMIESZKANIA 
SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element ref="adr:Adres"/> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
name="AdresKorespondencyjny" type="adr:AdresTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
C1. ADRES DO KORESPONDENCJI (w 
przypadku, gdy jest inny niż w 
dziale C) 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" 
name="SkladajacyPrawna"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
B.  DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  - osoba prawna 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="RodzajPodmiotu"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Rodzaj podmiotu 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:simpleType> 
<xsd:restriction base="xsd:string"> 
<xsd:enumeration value="współwłaściciel nieruchomości"> 
</xsd:enumeration> 
<xsd:enumeration value="współużytkownik wieczysty"> 
</xsd:enumeration> 
</xsd:restriction> 
</xsd:simpleType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="Nazwa" type="ins:NazwaInstytucjiTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Nazwa 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element ref="ins:KRS"/> 
<xsd:element ref="ins:REGON"/> 
<xsd:element name="Nip" type="os:NIPTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
NIP 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
ref="adr:Telefon"> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Email"> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="AdresSiedziby"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
C. ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO 
DEKLARACJĘ 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element ref="adr:Adres"/> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 



 

</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
name="AdresKorespondencyjny" type="adr:AdresTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
C1. ADRES DO KORESPONDENCJI (w 
przypadku, gdy jest inny niż w 
dziale C) 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
</xsd:choice> 
</xsd:complexType> 
<xsd:complexType 
name="SkladajcyDeklaracjeZ1AComplexType"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>B. DANE SPÓŁKI</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="DaneSpolki"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
B.  DANE SPÓŁKI 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Nazwa" type="ins:NazwaInstytucjiTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Nazwa 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element ref="ins:KRS"/> 
<xsd:element ref="ins:REGON"/> 
<xsd:element name="Nip" type="os:NIPTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
NIP 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
ref="adr:Telefon"> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Email"> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="AdresSiedziby"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
C. ADRES SIEDZIBY SPÓŁKI</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element ref="adr:Adres"/> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
name="AdresKorespondencyjny" type="adr:AdresTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
C1. ADRES DO KORESPONDENCJI (w 
przypadku, gdy jest inny niż w 
dziale C) 
</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" 
name="DaneWspolnikaSpolki"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>B1. DANE WSPÓLNIKA SPÓŁKI 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="ImieNazwiskoB"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Imię i nazwisko 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element ref="os:Imie"/> 
<xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="1" 
ref="os:Nazwisko"> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:choice> 
<xsd:element name="Pesel" type="os:PESELTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
PESEL 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element ref="os:DataUrodzenia"/> 
</xsd:choice> 
<xsd:element ref="os:ImieOjca"/> 
<xsd:element ref="os:ImieMatki"/> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
ref="adr:Telefon"> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Email"> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="AdresZamieszkania"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
C. ADRES ZAMIESZKANIA 
SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element ref="adr:Adres"/> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
name="AdresKorespondencyjny" type="adr:AdresTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
C1. ADRES DO KORESPONDENCJI (w 
przypadku, gdy jest inny niż w 
dziale C) 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 



 

</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
 
<xsd:element name="Bio"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>BIOODPADY</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
name="StoDwadziescia" type="Suche"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>120 litrów</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
name="DwiescieCzterdziesci" type="Suche"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>240 litrów 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="ZmieszaneDwa"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>NIESEGREGOWANE 
(ZMIESZANE)</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="P110" 
type="Mokre"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
110 litrów 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="P120" 
type="Mokre"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
120 litrów 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="P240" 
type="Mokre"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
240 litrów 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="P1100" 
type="Mokre"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
1100 litrów 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="P5000" 
type="Mokre"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>5000 litrów</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 

</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="P7000" 
type="Mokre"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>7000 litrów</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="P10000" 
type="Mokre"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>10000 litrów</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="Metale"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>METALE I TWORZYWA 
SZTUCZNE</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Worek60" 
type="Suche"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>worek 60 litrów</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
name="WorekStoDwadziescia" type="Suche"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>worek 120 litrów</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="P1500" 
type="Suche"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
1500 litrów 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="P2500" 
type="Suche"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
2500 litrów 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="P5000" 
type="Suche"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
5000 litrów 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="P7000" 
type="Suche"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>7000 litrów</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="P10000" 
type="Suche"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>10000 litrów</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 



 

</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="Papier"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>PAPIER</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Worek60" 
type="Suche"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>worek 60 litrów</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
name="Worek120" type="Suche"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>worek 120 litrów</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="P1500" 
type="Suche"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
1500 litrów 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="P2500" 
type="Suche"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
2500 litrów 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="P5000" 
type="Suche"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>5000 litrów</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="P7000" 
type="Suche"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>7000 litrów</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="P10000" 
type="Suche"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>10000 litrów</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="Szklo"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>SZKŁO</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Worek60" 
type="Suche"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
worek 60 litrów 

</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
name="Worek120" type="Suche"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>worek 120 litrów</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="P1500" 
type="Suche"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
1500 litrów 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="P2500" 
type="Suche"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
2500 litrów 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:complexType name="Suche"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>Odpady suche</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="LiczbaPojemnikow" 
type="xsd:nonNegativeInteger"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
c - Liczba [szt.]</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="CzestotliwoscOdbioru" 
type="xsd:decimal"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>d - Częstotliwość odbioru w ciągu 
miesiąca</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="Stawka" type="xsd:string"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>e - Stawka opłaty 
[zł] 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="Kwota" type="xsd:decimal"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>f - Wysokość opłaty [zł] (f = c x d x 
e)</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
<xsd:complexType name="Mokre"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>Odpady mokre</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Liczba" type="xsd:nonNegativeInteger"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>c - Liczba 



 

[szt.] 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="Czestotliwosc" type="xsd:decimal"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
d - Częstotliwość odbioru w ciągu miesiąca</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="Stawka" type="xsd:string"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
e - Stawka opłaty 
[zł] 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="Kwota" type="xsd:decimal"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
f - Wysokość opłaty [zł] (f = c x d x e)</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:schema>



 

 
Załącznik nr 10 

do Uchwały Nr …………… 
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój 

z dnia ………………..  
Układ informacji i powiązań między nimi 

w 
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której w 

części zamieszkują mieszkańcy, zabudowanej budynkiem wielolokalowym, a w części nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne GOK-WN 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> 
<xsd:schema xmlns="http://rwd.sekap.pl/wzor/2020/07/05/2874/" xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" 
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:ins="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" 
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" xmlns:os="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" 
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" xmlns:typ="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified" targetNamespace="http://rwd.sekap.pl/wzor/2020/07/05/2874/"> 
<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 dla nieruchomości, na której w części 
zamieszkują mieszkańcy, zabudowanej budynkiem wielolokalowym, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 
GOK-WN</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
 
<xsd:element name="Dokument" type="DokumentTyp"/> 
<xsd:complexType name="DokumentTyp"> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="OpisDokumentu" 
type="str:OpisDokumentuTyp"/> 
<xsd:element name="DaneDokumentu" 
type="str:DaneDokumentuTyp"/> 
<xsd:element name="TrescDokumentu" 
type="TrescDokumentuTyp"/> 
<xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" 
ref="ds:Signature"/> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
<xsd:complexType mixed="false" 
name="TrescDokumentuTyp"> 
<xsd:complexContent mixed="false"> 
<xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp"> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Zrodlo" type="xsd:string"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> </xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="PodstawaPrawna" type="xsd:string"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Podstawa prawna 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element fixed="Wzór deklaracji przeznaczony jest dla 

właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników 
wieczystych, współużytkowników wieczystych oraz       jednostek 
organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie 
lub użytkowaniu a także innych podmiotów władających 
nieruchomością." name="Skladajacy" type="xsd:string"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Składający 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element fixed="Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. 
Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój." 
name="OrganWlasciwy" type="xsd:string"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Organ właściwy do złożenia deklaracji 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element ref="ObowiazekZlozenia"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:choice> 
<xsd:element name="JedenWlasciciel"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>jeden właściciel 
nieruchomości</xsd:documentation> 



 

</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="DaneSkladajacegoDeklaracje" 
type="SkladajcyDeklaracjeJastrzComplexType"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="WielePodmiotow"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>podmioty wspólnie władające 
nieruchomością</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Znr1" type="xsd:boolean"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
załącznik nr 1 (wypełniają 
współwłaściciele/ współużytkownicy 
wieczyści) 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="Znr1A" type="xsd:boolean"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
załącznik nr 1A (wypełniają 
wspólnicy spółki cywilnej) 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
</xsd:choice> 
<xsd:element name="AdresNieruchomosci"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
D. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE MIASTA 
JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, KTÓRA JEST WE WŁADANIU 
SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element fixed="nr 2A i 3A do deklaracji" name="Nalezy" 
type="xsd:string"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>Należy wypełnić 
załącznik</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="OplataZaGospodarowanieE"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 

<xsd:sequence> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
name="WysokoscOplatyMiesiecznejE1"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
E1. OPŁATA Z CZĘŚCI 
NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ 
ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="LiczbaMieszkancowE1"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Liczba 
mieszkańców na 
terenie 
nieruchomości - 
łączna ilość 
osób z poz. 4 
załącznika nr 2A 
do deklaracji 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Liczba35" 
type="xsd:nonNegativeInteger"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
35. 
[osób] 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="StawkaOplatyE1"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Stawka opłaty 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Stawka36" type="xsd:string"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
36. 
[zł/osoba/miesiąc] 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="WyskokscOplatyMiesiecznejE1"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Wysokość opłaty 
miesięcznej 
(iloczyn poz. 35 
i 36) 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Iloczyn37" type="xsd:decimal"> 



 

<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
37. 
[zł/miesiąc] 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
name="OplatazCzesciE2"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
E2. OPŁATA Z CZĘŚCI 
NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ NIE 
ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
name="WysokoscOplatyMiesiecznejE21"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
E2.1 WYSOKOŚĆ 
OPŁATY 
MIESIĘCZNEJ - 
Łączna suma 
wysokości opłat 
z poz. 7 
załącznika nr 3A 
do deklaracji 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Kwota38" type="xsd:decimal"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
38. [zł/miesiąc]</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="LacznaWysokoscOplatyE3"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>E3. ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA 
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="WOME1"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>Wysokość opłaty miesięcznej z działu E1  
(zgodnie z poz.37) 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Kwota39" type="xsd:decimal"> 
<xsd:annotation> 

<xsd:documentation> 
39. 
[zł/miesiąc] 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="WOMPZE21"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>Wysokość opłaty miesięcznej z działu E2.1 
(zgodnie z poz. 38) 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Kwota40" type="xsd:decimal"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
40. 
[zł/miesiąc] 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="LWOMies"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>Łączna wysokość opłaty miesięcznej 
(suma poz. 39 i 40) 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Kwota41" type="xsd:decimal"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
41. 
[zł/miesiąc] 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="ZalacznikiF"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
F. ZAŁĄCZNIKI 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" 
name="Znr1" type="SkladajcyDeklaracjeZ1ComplexType"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
ZAŁĄCZNIK NR 1- PRZEZNACZONY 
DLA PODMIOTÓW WSPÓLNIE 
WŁADAJĄCYCH NIERUCHOMOŚCIĄ 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 



 

</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" 
name="Znr1A" 
type="SkladajcyDeklaracjeZ1AComplexType"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
ZAŁĄCZNIK NR 1A- 
PRZEZNACZONY DLA PODMIOTÓW 
WSPÓLNIE WŁADAJĄCYCH 
NIERUCHOMOŚCIĄ - Spółka 
cywilna 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" 
name="Znr2A"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
ZAŁĄCZNIK NR 2A - 
NIERUCHOMOŚĆ W CZĘŚCI 
ZABUDOWANA BUDYNKIEM 
WIELOLOKALOWYM 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" 
name="AdresNieruchomosciZ2A" 
type="AdresNieruchomosciJastrzComplexType"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
D. ADRES 
NIERUCHOMOŚCI NA 
TERENIE MIASTA 
JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, 
KTÓRA JEST WE 
WŁADANIU 
SKŁADAJĄCEGO 
DEKLARACJĘ 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" 
name="Znr3A"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
ZAŁĄCZNIK NR 3A - 
NIERUCHOMOŚĆ W CZĘŚCI 
NIEZAMIESZKAŁA 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="AdresNieruchomosci" 
type="AdresNieruchomosciJComplexType"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
D. ADRES 
NIERUCHOMOŚCI NA 
TERENIE MIASTA 
JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, 
KTÓRA JEST WE 
WŁADANIU 
SKŁADAJĄCEGO 
DEKLARACJĘ 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 

</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
ref="ZmieszaneDwa"> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="Bio"> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="Metale"> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="Papier"> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="Szklo"> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="LacznieE21"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Łącznie (suma 
wszystkich poz. 
kolumny f) 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Kwota7" type="xsd:decimal"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
7. 
[zł/miesiąc] 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" 
name="Inne" type="str:ZalacznikTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
inne 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="SkladajacyDeklaracjeG"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>G. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ/ 
OSOBA REPREZENTUJĄCA SKŁADAJĄCEGO 
DEKLARACJĘ</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="DataWypelnienia" type="emptydate"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Data wypełnienia deklaracji 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element ref="adr:Miejscowosc"/> 
<xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" 
name="DaneSkladajacego"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>Dane składającego</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 



 

<xsd:element ref="os:Imie"> 
</xsd:element> 
<xsd:element ref="os:Nazwisko"> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="AdnotacjeUrzedowe"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
ADNOTACJE ORGANU 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Data" type="emptydate"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Data 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="PrzyjmujacyFormularz"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Dane przyjmującego formularz 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element ref="os:Imie"> 
</xsd:element> 
<xsd:element ref="os:Nazwisko"> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:extension> 
</xsd:complexContent> 
</xsd:complexType> 
<xsd:simpleType name="emptydate"> 
<xsd:union memberTypes="xsd:date empty-string"/> 
</xsd:simpleType> 
<xsd:simpleType name="empty-string"> 
<xsd:restriction base="xsd:string"> 
<xsd:enumeration value=""/> 
</xsd:restriction> 
</xsd:simpleType> 
<xsd:complexType name="GrupaMieszaneType"> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element 
name="RodzajGospodartwaDomowegoMieszane"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
GOSPODARSTWO 
DOMOWE 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:choice> 
<xsd:element fixed="true" name="Empty1" 
type="xsd:boolean"> 

<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
  
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element fixed="true" name="JedenOs" 
type="xsd:boolean"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
1-OSOBOWE 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element fixed="true" name="DwaOs" 
type="xsd:boolean"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
2-OSOBOWE 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element fixed="true" name="TrzyOs" 
type="xsd:boolean"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
3-OSOBOWE 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element fixed="true" name="CzteryOs" 
type="xsd:boolean"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
4-OSOBOWE 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element fixed="true" name="PiecOs" 
type="xsd:boolean"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
5-OSOBOWE 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element fixed="true" name="SzescOs" 
type="xsd:boolean"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
6-OSOBOWE 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="SiedemPlusOs"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
7 
I 
WIĘCEJ 
OSOBOWE 
- 
LICZBA 
OSÓB 
ZAMIESZKUJĄCYCH 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element maxOccurs="3" minOccurs="0" 



 

name="APierwszeSiedemPlus" 
type="xsd:nonNegativeInteger"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Ilość 
osób 
wchodzących 
w 
skład 
gospodarstwa 
7 
i 
więcej 
osobowego 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="Empty2" type="xsd:boolean"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
  
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:choice> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="LiczbaGospodarstwWBudynkuMieszane" 
type="xsd:int"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
D. 
LICZBA 
GOSPODARSTW 
W 
BUDYNKU 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="StawkaOplatyMieszane" 
type="KwotaPLN"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
E. 
STAWKA 
OPŁATY 
[W 
ZŁ] 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="SumaMalaMieszane" 
type="xsd:decimal"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>F. SUMA (D x E)</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
<xsd:complexType name="GrupaZamieszkaleType"> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element 
name="RodzajGospodartwaDomowegoZamieszkale"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
GOSPODARSTWO 

DOMOWE 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:choice> 
<xsd:element fixed="true" name="Empty1" 
type="xsd:boolean"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
  
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element fixed="true" name="JedenOs" 
type="xsd:boolean"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
1-OSOBOWE 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element fixed="true" name="DwaOs" 
type="xsd:boolean"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
2-OSOBOWE 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element fixed="true" name="TrzyOs" 
type="xsd:boolean"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
3-OSOBOWE 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element fixed="true" name="CzteryOs" 
type="xsd:boolean"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
4-OSOBOWE 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element fixed="true" name="PiecOs" 
type="xsd:boolean"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
5-OSOBOWE 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element fixed="true" name="SzescOs" 
type="xsd:boolean"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
6-OSOBOWE 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="SiedemPlusOs"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
7 
I 
WIĘCEJ 
OSOBOWE 
- 



 

LICZBA 
OSÓB 
ZAMIESZKUJĄCYCH 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element maxOccurs="3" minOccurs="0" 
name="APierwszeSiedemPlus" 
type="xsd:nonNegativeInteger"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Ilość 
osób 
wchodzących 
w 
skład 
gospodarstwa 
7 
i 
więcej 
osobowego 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="Empty2" type="xsd:boolean"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
  
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:choice> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element 
name="LiczbaGospodarstwWBudynkuZamieszkale" 
type="xsd:nonNegativeInteger"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
A. 
LICZBA 
GOSPODARSTW 
W 
BUDYNKU 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="StawkaOplatyZamieszkale" 
type="KwotaPLN"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
B. 
STAWKA 
OPŁATY 
[W 
ZŁ] 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="SumaMalaZamieszkale" 
type="xsd:decimal"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>C. SUMA (A x B)</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 

</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
<xsd:simpleType name="KwotaPLN"> 
<xsd:restriction base="xsd:string"/> 
</xsd:simpleType> 
<xsd:complexType 
name="AdresNieruchomosciJastrzComplexType"> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
ref="adr:Adres"/> 
<xsd:choice> 
<xsd:element name="Budynek" type="str:Tekst200Typ"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Nr budynku 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="NrEwidencyjny" type="str:Tekst65Typ"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Nr ewidencyjny działki 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:choice> 
<xsd:element name="NumerLokalu" type="str:Tekst10Typ"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>Nr lokalu</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
name="Lokalizacja" type="str:Tekst200Typ"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Lokalizacja miejsca odbioru odpadów komunalnych 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="OswiadczenieSkladajacegoZ2A"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
OŚWIADCZENIE 
SKŁADAJĄCEGO 
DEKLARACJĘ 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="LiczbaOsob" 
type="xsd:nonNegativeInteger"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Liczba 
osób 
zamieszkujących 
nieruchomość 
(Łączna 
ilość 
osób 
zamieszkujących 
całą 
nieruchomość) 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 



 

name="OkreslenieLiczbyOsob"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
OKREŚLENIE 
LICZBY OSÓB 
ZAMIESZKUJĄCYCH 
W POSZCZEGÓLNYCH 
LOKALACH 
MIESZKALNYCH 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" 
name="Lokal"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
lokal 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="NrKlatki" type="str:Tekst10Typ"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Nr 
klatki 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="NrLokalu" type="str:Tekst10Typ"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Nr 
lokalu 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="LiczbaOsob" 
type="xsd:nonNegativeInteger"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Liczba 
osób 
zamieszkujących 
w 
lokalu 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
<xsd:complexType 
name="SkladajcyDeklaracjeJastrzComplexType"> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="RodzajPodmiotu"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Rodzaj podmiotu 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:simpleType> 
<xsd:restriction base="xsd:string"> 
<xsd:enumeration value="właściciel nieruchomości"> 

</xsd:enumeration> 
<xsd:enumeration value="współwłaściciel nieruchomości"> 
</xsd:enumeration> 
<xsd:enumeration value="użytkownik wieczysty"/> 
<xsd:enumeration value="współużytkownik wieczysty"> 
</xsd:enumeration> 
<xsd:enumeration value="inny podmiot władający 
nieruchomością"> 
</xsd:enumeration> 
<xsd:enumeration value="jednostka organizacyjna lub osoba 
posiadająca nieruchomość w zarządzie lub w użytkowaniu"> 
</xsd:enumeration> 
</xsd:restriction> 
</xsd:simpleType> 
</xsd:element> 
<xsd:choice> 
<xsd:element name="SkladajacyOsobaFizyczna"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Składający deklarację - osoba fizyczna 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="ImieNazwiskoB"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Imię i nazwisko 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element ref="os:Imie"/> 
<xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="1" 
ref="os:Nazwisko"> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:choice> 
<xsd:element name="Pesel" type="os:PESELTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
PESEL 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element ref="os:DataUrodzenia"/> 
</xsd:choice> 
<xsd:element ref="os:ImieOjca"/> 
<xsd:element ref="os:ImieMatki"/> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
ref="adr:Telefon"> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Email"> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="AdresZamieszkania"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
C. ADRES ZAMIESZKANIA 
SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element ref="adr:Adres"/> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 



 

name="AdresKorespondencyjny" type="adr:AdresTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
C1. ADRES DO KORESPONDENCJI (w 
przypadku, gdy jest inny niż w 
dziale C) 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="SkladajacyPrawna"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Składający deklarację - osoba prawna 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Nazwa" type="ins:NazwaInstytucjiTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Nazwa 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="ins:KRS"> 
</xsd:element> 
<xsd:element ref="ins:REGON"/> 
<xsd:element name="Nip" type="os:NIPTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
NIP 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
ref="adr:Telefon"> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Email"> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="AdresSiedziby"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
C. ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO 
DEKLARACJĘ 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element ref="adr:Adres"/> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
name="AdresKorespondencyjny" type="adr:AdresTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
C1. ADRES DO KORESPONDENCJI (w 
przypadku, gdy jest inny niż w 
dziale C) 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="SkladajacyJednostka"> 
<xsd:annotation> 

<xsd:documentation> 
Składający deklarację - jednostka 
organizacyjna nie posiadającą osobowości 
prawnej 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Nazwa" type="ins:NazwaInstytucjiTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Nazwa 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="ins:KRS"> 
</xsd:element> 
<xsd:element ref="ins:REGON"/> 
<xsd:element name="Nip" type="os:NIPTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
NIP 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
ref="adr:Telefon"> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Email"> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="AdresSiedziby"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
C. ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO 
DEKLARACJĘ 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element ref="adr:Adres"/> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
name="AdresKorespondencyjny" type="adr:AdresTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
C1. ADRES DO KORESPONDENCJI (w 
przypadku, gdy jest inny niż w 
dziale C) 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
</xsd:choice> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
<xsd:complexType name="GrupaJednorodzinneBBType"> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="RodzajGospodartwaJednorodzinne"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
GOSPODARSTWO 
DOMOWE 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:simpleType> 
<xsd:restriction base="xsd:string"> 



 

<xsd:enumeration value="1-OSOBOWE"> 
</xsd:enumeration> 
<xsd:enumeration value="2-OSOBOWE"> 
</xsd:enumeration> 
<xsd:enumeration value="3-OSOBOWE"> 
</xsd:enumeration> 
<xsd:enumeration value="4-OSOBOWE"> 
</xsd:enumeration> 
<xsd:enumeration value="5-OSOBOWE"> 
</xsd:enumeration> 
<xsd:enumeration value="6-OSOBOWE"> 
</xsd:enumeration> 
<xsd:enumeration value="7 I WIĘCEJ OSOBOWE"> 
</xsd:enumeration> 
</xsd:restriction> 
</xsd:simpleType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="ZwolnienieKomp" type="xsd:decimal"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>D. ZWONIENIE  
Z TYTŁU KOMPOSTOWANIA ODPADÓW 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element 
name="WyskokscMiesiecznejOplatyJednorodzinne" 
type="xsd:decimal"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>E. WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY  
(E= C - D)</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
<xsd:simpleType name="RodzajPodmiotu"> 
<xsd:restriction base="xsd:string"> 
<xsd:enumeration value="właściciel nieruchomości"/> 
<xsd:enumeration value="współwłaściciel nieruchomości"/> 
<xsd:enumeration value="użytkownik wieczysty"/> 
<xsd:enumeration value="współużytkownik wieczysty"/> 
<xsd:enumeration value="inny podmiot władający 
nieruchomością"> 
</xsd:enumeration> 
<xsd:enumeration value="jednostka organizacyjna lub osoba 
posiadająca nieruchomość w zarządzie lub w użytkowaniu"/> 
</xsd:restriction> 
</xsd:simpleType> 
<xsd:element name="ObowiazekZlozenia"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA 
DEKLARACJI</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Okolicznosci"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>Okoliczności powodujące obowiązek 
złożenia deklaracji</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:choice> 
<xsd:element name="Pierwsza"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>pierwsza deklaracja</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Okres" type="emptydate"> 
<xsd:annotation> 

<xsd:documentation>okres, którego deklaracja 
dotyczy</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="Nowa"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>nowa deklaracja spowodowana zmianą 
danych zawartych  w poprzedniej deklaracji 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Okres" type="emptydate"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>okres, którego deklaracja 
dotyczy</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="Wygasniecie"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>wygaśnięcie obowiązku 
opłaty</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Okres" type="emptydate"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>okres, którego deklaracja 
dotyczy</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="Korekta"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>korekta deklaracji</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="OkresOd" 
type="emptydate"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>okres, którego deklaracja dotyczy - 
od</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="OkresDo" 
type="emptydate"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>okres, którego deklaracja dotyczy - 
do</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
</xsd:choice> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 



 

<xsd:complexType 
name="SkladajcyDeklaracjeZ1ComplexType"> 
<xsd:choice> 
<xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" 
name="SkladajacyOsobaFizyczna"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
B.  DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  - osoba fizyczna 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="RodzajPodmiotu"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Rodzaj podmiotu 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:simpleType> 
<xsd:restriction base="xsd:string"> 
<xsd:enumeration value="współwłaściciel nieruchomości"> 
</xsd:enumeration> 
<xsd:enumeration value="współużytkownik wieczysty"> 
</xsd:enumeration> 
</xsd:restriction> 
</xsd:simpleType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="ImieNazwiskoB"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Imię i nazwisko 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element ref="os:Imie"/> 
<xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="1" 
ref="os:Nazwisko"> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:choice> 
<xsd:element name="Pesel" type="os:PESELTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
PESEL 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element ref="os:DataUrodzenia"/> 
</xsd:choice> 
<xsd:element ref="os:ImieOjca"/> 
<xsd:element ref="os:ImieMatki"/> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
ref="adr:Telefon"> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Email"> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="AdresZamieszkania"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
C. ADRES ZAMIESZKANIA 
SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element ref="adr:Adres"/> 
</xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
name="AdresKorespondencyjny" type="adr:AdresTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
C1. ADRES DO KORESPONDENCJI (w 
przypadku, gdy jest inny niż w 
dziale C) 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" 
name="SkladajacyPrawna"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
B.  DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  - osoba prawna 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="RodzajPodmiotu"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Rodzaj podmiotu 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:simpleType> 
<xsd:restriction base="xsd:string"> 
<xsd:enumeration value="współwłaściciel nieruchomości"> 
</xsd:enumeration> 
<xsd:enumeration value="współużytkownik wieczysty"> 
</xsd:enumeration> 
</xsd:restriction> 
</xsd:simpleType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="Nazwa" type="ins:NazwaInstytucjiTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Nazwa 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element ref="ins:KRS"/> 
<xsd:element ref="ins:REGON"/> 
<xsd:element name="Nip" type="os:NIPTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
NIP 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
ref="adr:Telefon"> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Email"> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="AdresSiedziby"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
C. ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO 
DEKLARACJĘ 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element ref="adr:Adres"/> 



 

</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
name="AdresKorespondencyjny" type="adr:AdresTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
C1. ADRES DO KORESPONDENCJI (w 
przypadku, gdy jest inny niż w 
dziale C) 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
</xsd:choice> 
</xsd:complexType> 
<xsd:complexType 
name="SkladajcyDeklaracjeZ1AComplexType"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>B. DANE SPÓŁKI</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="DaneSpolki"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
B.  DANE SPÓŁKI 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Nazwa" type="ins:NazwaInstytucjiTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Nazwa 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element ref="ins:KRS"/> 
<xsd:element ref="ins:REGON"/> 
<xsd:element name="Nip" type="os:NIPTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
NIP 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
ref="adr:Telefon"> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Email"> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="AdresSiedziby"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
C. ADRES SIEDZIBY SPÓŁKI</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element ref="adr:Adres"/> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
name="AdresKorespondencyjny" type="adr:AdresTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
C1. ADRES DO KORESPONDENCJI (w 
przypadku, gdy jest inny niż w 

dziale C) 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" 
name="DaneWspolnikaSpolki"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>B1. DANE WSPÓLNIKA SPÓŁKI 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="ImieNazwiskoB"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Imię i nazwisko 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element ref="os:Imie"/> 
<xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="1" 
ref="os:Nazwisko"> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:choice> 
<xsd:element name="Pesel" type="os:PESELTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
PESEL 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element ref="os:DataUrodzenia"/> 
</xsd:choice> 
<xsd:element ref="os:ImieOjca"/> 
<xsd:element ref="os:ImieMatki"/> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
ref="adr:Telefon"> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Email"> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="AdresZamieszkania"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
C. ADRES ZAMIESZKANIA 
SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element ref="adr:Adres"/> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
name="AdresKorespondencyjny" type="adr:AdresTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
C1. ADRES DO KORESPONDENCJI (w 
przypadku, gdy jest inny niż w 
dziale C) 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 



 

</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
 
<xsd:complexType 
name="AdresNieruchomosciJComplexType"> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
ref="adr:Adres"/> 
<xsd:choice> 
<xsd:element name="Budynek" type="str:Tekst200Typ"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Nr budynku 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="NrEwidencyjny" type="str:Tekst65Typ"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Nr ewidencyjny działki 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:choice> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
name="NumerLokalu" type="str:Tekst10Typ"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>Nr lokalu</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="Lokalizacja" type="str:Tekst2000Typ"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Lokalizacja miejsca odbioru odpadów komunalnych 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="RodzajDzialalnosci" 
type="str:Tekst200Typ"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Rodzaj wykonywanej działalności 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
<xsd:element name="Bio"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>BIOODPADY</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
name="StoDwadziescia" type="Suche"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>120 litrów</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
name="DwiescieCzterdziesci" type="Suche"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>240 litrów 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="Metale"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>METALE I TWORZYWA 
SZTUCZNE</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Worek60" 
type="Suche"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>worek 60 litrów</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
name="Worek120" type="Suche"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>worek 120 litrów</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="P1500" 
type="Suche"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
1500 litrów 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="P2500" 
type="Suche"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
2500 litrów 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="P5000" 
type="Suche"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
5000 litrów 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="P7000" 
type="Suche"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>7000 litrów</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="P10000" 
type="Suche"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>10000 litrów</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="Papier"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>PAPIER</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Worek60" 
type="Suche"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>worek 60 litrów</xsd:documentation> 



 

</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
name="Worek120" type="Suche"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>worek 120 litrów</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="P1500" 
type="Suche"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
1500 litrów 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="P2500" 
type="Suche"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
2500 litrów 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="P5000" 
type="Suche"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>5000 litrów</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="P7000" 
type="Suche"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>7000 litrów</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="P10000" 
type="Suche"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>10000 litrów</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="Szklo"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>SZKŁO</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Worek60" 
type="Suche"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>worek 60 litrów</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
name="Worek120" type="Suche"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>worek 120 litrów</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="P1500" 
type="Suche"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
1500 litrów 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 

</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="P2500" 
type="Suche"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
2500 litrów 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="ZmieszaneDwa"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>NIESEGREGOWANE 
(ZMIESZANE)</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="P110" 
type="Mokre"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
110 litrów 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="P120" 
type="Mokre"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
120 litrów 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="P240" 
type="Mokre"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
240 litrów 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="P1100" 
type="Mokre"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
1100 litrów 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="P5000" 
type="Mokre"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>5000 litrów</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="P7000" 
type="Mokre"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>7000 litrów</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="P10000" 
type="Mokre"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>10000 litrów</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 



 

</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:complexType name="Suche"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>Odpady suche</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="LiczbaPojemnikow" 
type="xsd:nonNegativeInteger"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
c - Liczba [szt.]</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="CzestotliwoscOdbioru" 
type="xsd:decimal"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>d - Częstotliwość odbioru w ciągu 
miesiąca</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="Stawka" type="xsd:string"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>e - Stawka opłaty [zł] 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="Kwota" type="xsd:decimal"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>f - Wysokość opłaty [zł] (f = c x d x 
e)</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
<xsd:complexType name="Mokre"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>Odpady mokre</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Liczba" type="xsd:nonNegativeInteger"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>c - Liczba 
[szt.] 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="Czestotliwosc" type="xsd:decimal"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
d - Częstotliwość odbioru w ciągu miesiąca</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="Stawka" type="xsd:string"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
e - Stawka opłaty 
[zł] 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="Kwota" type="xsd:decimal"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
f - Wysokość opłaty [zł] (f = c x d x e)</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:schema>



 

 
 

Załącznik nr 11 
do Uchwały Nr …………… 

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój 
z dnia ………………..  

Układ informacji i powiązań między nimi 
w 
 

GOK-N Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na 
której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> 
<xsd:schema xmlns="http://rwd.sekap.pl/wzor/2020/07/05/2871/" xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" 
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:ins="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" 
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" xmlns:os="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" 
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" xmlns:typ="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified" targetNamespace="http://rwd.sekap.pl/wzor/2020/07/05/2871/"> 
<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>GOK-N Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której nie 
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
 
<xsd:element name="Dokument" type="DokumentTyp"/> 
<xsd:complexType name="DokumentTyp"> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="OpisDokumentu" 
type="str:OpisDokumentuTyp"/> 
<xsd:element name="DaneDokumentu" 
type="str:DaneDokumentuTyp"/> 
<xsd:element name="TrescDokumentu" 
type="TrescDokumentuTyp"/> 
<xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" 
ref="ds:Signature"/> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
<xsd:complexType mixed="false" 
name="TrescDokumentuTyp"> 
<xsd:complexContent mixed="false"> 
<xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp"> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Zrodlo" type="xsd:string"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
  
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="PodstawaPrawna" type="xsd:string"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Podstawa prawna 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 

</xsd:element> 
<xsd:element fixed="Wzór deklaracji przeznaczony jest dla 
właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników 
wieczystych, współużytkowników wieczystych        oraz jednostek 
organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie 
lub użytkowaniu a także        innych podmiotów władających 
nieruchomością." name="Skladajacy" type="xsd:string"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Składający 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element fixed="Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. 
Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój." 
name="OrganWlasciwy" type="xsd:string"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Organ właściwy do złożenia deklaracji 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element ref="ObowiazekZlozenia"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:choice> 
<xsd:element name="JedenWlasciciel"> 
<xsd:annotation> 



 

<xsd:documentation>jeden właściciel 
nieruchomości</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="DaneSkladajacegoDeklaracje" 
type="SkladajcyDeklaracjeJastrzComplexType"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="WielePodmiotow"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>podmioty wspólnie władające 
nieruchomością</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Znr1" type="xsd:boolean"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
załącznik nr 1 (wypełniają 
współwłaściciele/ współużytkownicy 
wieczyści) 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="Znr1A" type="xsd:boolean"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
załącznik nr 1A (wypełniają 
wspólnicy spółki cywilnej) 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
</xsd:choice> 
<xsd:element name="AdresNieruchomosci" 
type="AdresNieruchomosciJastrzDZComplexType"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
D. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE MIASTA 
JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, KTÓRA JEST WE WŁADANIU 
SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="OplataZaGospodarowanieE"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
ref="ZmieszaneDwa"> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="Bio"> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="Metale"> 
</xsd:element> 

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="Papier"> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="Szklo"> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="LacznieE21"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Łącznie (suma wszystkich 
poz. kolumny f) 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Kwota42" type="xsd:decimal"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
42. [zł/miesiąc] 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="WysokoscOplatyF"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>F. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA 
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  
(Wysokość opłaty z poz. 42, a w przypadku wypełnienia 
załącznika nr 3 do deklaracji - łączna suma wysokości opłat z 
poz. 7 załączników nr 3 do deklaracji) 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Kwota43" type="xsd:decimal"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>43. [zł/miesiąc]</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="ZalacznikiF"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
G. ZAŁĄCZNIKI 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" 
name="Znr1" type="SkladajcyDeklaracjeZ1ComplexType"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
ZAŁĄCZNIK NR 1- PRZEZNACZONY 
DLA PODMIOTÓW WSPÓLNIE 
WŁADAJĄCYCH NIERUCHOMOŚCIĄ 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" 
name="Znr1A" 
type="SkladajcyDeklaracjeZ1AComplexType"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
ZAŁĄCZNIK NR 1A- 
PRZEZNACZONY DLA PODMIOTÓW 



 

WSPÓLNIE WŁADAJĄCYCH 
NIERUCHOMOŚCIĄ - Spółka 
cywilna 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" 
name="Znr3"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>ZAŁĄCZNIK NR 3 - NIERUCHOMOŚĆ 
NIEZAMIESZKAŁA</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="AdresNieruchomosci" 
type="AdresNieruchomosciJComplexType"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>D. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA 
TERENIE MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, KTÓRA JEST 
WE WŁADANIU SKŁADAJĄCEGO 
DEKLARACJĘ</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
ref="ZmieszaneDwa"> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="Bio"> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="Metale"> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="Papier"> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="Szklo"> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="LacznieE21"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Łącznie (suma wszystkich 
poz. kolumny f) 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Kwota7" type="xsd:decimal"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
7. [zł/miesiąc] 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" 
name="Inne" type="str:ZalacznikTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
inne 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="SkladajacyDeklaracjeG"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>G. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ/ 

OSOBA REPREZENTUJĄCA SKŁADAJĄCEGO 
DEKLARACJĘ</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="DataWypelnienia" type="emptydate"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Data wypełnienia deklaracji 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element ref="adr:Miejscowosc"/> 
<xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" 
name="DaneSkladajacego"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>Dane składającego</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element ref="os:Imie"> 
</xsd:element> 
<xsd:element ref="os:Nazwisko"> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="AdnotacjeUrzedowe"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
ADNOTACJE ORGANU 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Data" type="emptydate"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Data 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="PrzyjmujacyFormularz"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Dane przyjmującego formularz 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element ref="os:Imie"> 
</xsd:element> 
<xsd:element ref="os:Nazwisko"> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:extension> 
</xsd:complexContent> 
</xsd:complexType> 
<xsd:simpleType name="emptydate"> 
<xsd:union memberTypes="xsd:date empty-string"/> 
</xsd:simpleType> 



 

<xsd:simpleType name="empty-string"> 
<xsd:restriction base="xsd:string"> 
<xsd:enumeration value=""/> 
</xsd:restriction> 
</xsd:simpleType> 
<xsd:complexType name="GrupaMieszaneType"> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element 
name="RodzajGospodartwaDomowegoMieszane"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
GOSPODARSTWO 
DOMOWE 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:choice> 
<xsd:element fixed="true" name="Empty1" 
type="xsd:boolean"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
  
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element fixed="true" name="JedenOs" 
type="xsd:boolean"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
1-OSOBOWE 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element fixed="true" name="DwaOs" 
type="xsd:boolean"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
2-OSOBOWE 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element fixed="true" name="TrzyOs" 
type="xsd:boolean"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
3-OSOBOWE 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element fixed="true" name="CzteryOs" 
type="xsd:boolean"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
4-OSOBOWE 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element fixed="true" name="PiecOs" 
type="xsd:boolean"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
5-OSOBOWE 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element fixed="true" name="SzescOs" 
type="xsd:boolean"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 

6-OSOBOWE 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="SiedemPlusOs"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
7 
I 
WIĘCEJ 
OSOBOWE 
- 
LICZBA 
OSÓB 
ZAMIESZKUJĄCYCH 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element maxOccurs="3" minOccurs="0" 
name="APierwszeSiedemPlus" 
type="xsd:nonNegativeInteger"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Ilość 
osób 
wchodzących 
w 
skład 
gospodarstwa 
7 
i 
więcej 
osobowego 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="Empty2" type="xsd:boolean"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
  
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:choice> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="LiczbaGospodarstwWBudynkuMieszane" 
type="xsd:int"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
D. 
LICZBA 
GOSPODARSTW 
W 
BUDYNKU 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="StawkaOplatyMieszane" 
type="KwotaPLN"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
E. 
STAWKA 
OPŁATY 



 

[W 
ZŁ] 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="SumaMalaMieszane" 
type="xsd:decimal"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>F. SUMA (D x E)</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
<xsd:complexType name="GrupaZamieszkaleType"> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element 
name="RodzajGospodartwaDomowegoZamieszkale"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
GOSPODARSTWO 
DOMOWE 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:choice> 
<xsd:element fixed="true" name="Empty1" 
type="xsd:boolean"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
  
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element fixed="true" name="JedenOs" 
type="xsd:boolean"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
1-OSOBOWE 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element fixed="true" name="DwaOs" 
type="xsd:boolean"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
2-OSOBOWE 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element fixed="true" name="TrzyOs" 
type="xsd:boolean"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
3-OSOBOWE 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element fixed="true" name="CzteryOs" 
type="xsd:boolean"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
4-OSOBOWE 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element fixed="true" name="PiecOs" 
type="xsd:boolean"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 

5-OSOBOWE 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element fixed="true" name="SzescOs" 
type="xsd:boolean"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
6-OSOBOWE 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="SiedemPlusOs"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
7 
I 
WIĘCEJ 
OSOBOWE 
- 
LICZBA 
OSÓB 
ZAMIESZKUJĄCYCH 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element maxOccurs="3" minOccurs="0" 
name="APierwszeSiedemPlus" 
type="xsd:nonNegativeInteger"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Ilość 
osób 
wchodzących 
w 
skład 
gospodarstwa 
7 
i 
więcej 
osobowego 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="Empty2" type="xsd:boolean"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
  
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:choice> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element 
name="LiczbaGospodarstwWBudynkuZamieszkale" 
type="xsd:nonNegativeInteger"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
A. 
LICZBA 
GOSPODARSTW 
W 
BUDYNKU 
</xsd:documentation> 



 

</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="StawkaOplatyZamieszkale" 
type="KwotaPLN"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
B. 
STAWKA 
OPŁATY 
[W 
ZŁ] 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="SumaMalaZamieszkale" 
type="xsd:decimal"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>C. SUMA (A x B)</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
<xsd:simpleType name="KwotaPLN"> 
<xsd:restriction base="xsd:string"/> 
</xsd:simpleType> 
<xsd:complexType 
name="AdresNieruchomosciJastrzDZComplexType"> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element fixed="true" name="ZalacznikNr3" 
type="xsd:boolean"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Załącznik nr 3 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
ref="adr:Adres"/> 
<xsd:choice> 
<xsd:element name="Budynek" type="str:Tekst200Typ"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Nr budynku 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="NrEwidencyjny" type="str:Tekst65Typ"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Nr ewidencyjny działki 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:choice> 
<xsd:element name="NumerLokalu" type="str:Tekst10Typ"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>Nr lokalu</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
name="Lokalizacja" type="str:Tekst2000Typ"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Lokalizacja miejsca odbioru odpadów komunalnych 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="RodzajDzialalnosci" 
type="str:Tekst200Typ"> 
<xsd:annotation> 

<xsd:documentation> 
Rodzaj wykonywanej działalności 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
<xsd:complexType 
name="SkladajcyDeklaracjeJastrzComplexType"> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="RodzajPodmiotu"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Rodzaj podmiotu 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:simpleType> 
<xsd:restriction base="xsd:string"> 
<xsd:enumeration value="właściciel nieruchomości"> 
</xsd:enumeration> 
<xsd:enumeration value="współwłaściciel nieruchomości"> 
</xsd:enumeration> 
<xsd:enumeration value="użytkownik wieczysty"/> 
<xsd:enumeration value="współużytkownik wieczysty"> 
</xsd:enumeration> 
<xsd:enumeration value="inny podmiot władający 
nieruchomością"> 
</xsd:enumeration> 
<xsd:enumeration value="jednostka organizacyjna lub osoba 
posiadająca nieruchomość w zarządzie lub w użytkowaniu"> 
</xsd:enumeration> 
</xsd:restriction> 
</xsd:simpleType> 
</xsd:element> 
<xsd:choice> 
<xsd:element name="SkladajacyOsobaFizyczna"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Składający deklarację - osoba fizyczna 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="ImieNazwiskoB"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Imię i nazwisko 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element ref="os:Imie"/> 
<xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="1" 
ref="os:Nazwisko"> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:choice> 
<xsd:element name="Pesel" type="os:PESELTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
PESEL 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element ref="os:DataUrodzenia"/> 
</xsd:choice> 
<xsd:element ref="os:ImieOjca"/> 
<xsd:element ref="os:ImieMatki"/> 



 

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
ref="adr:Telefon"> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Email"> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="AdresZamieszkania"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
C. ADRES ZAMIESZKANIA 
SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element ref="adr:Adres"/> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
name="AdresKorespondencyjny" type="adr:AdresTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
C1. ADRES DO KORESPONDENCJI (w 
przypadku, gdy jest inny niż w 
dziale C) 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="SkladajacyPrawna"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Składający deklarację - osoba prawna 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Nazwa" type="ins:NazwaInstytucjiTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Nazwa 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="ins:KRS"> 
</xsd:element> 
<xsd:element ref="ins:REGON"/> 
<xsd:element name="Nip" type="os:NIPTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
NIP 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
ref="adr:Telefon"> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Email"> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="AdresSiedziby"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
C. ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO 
DEKLARACJĘ 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 

<xsd:element ref="adr:Adres"/> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
name="AdresKorespondencyjny" type="adr:AdresTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
C1. ADRES DO KORESPONDENCJI (w 
przypadku, gdy jest inny niż w 
dziale C) 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="SkladajacyJednostka"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Składający deklarację - jednostka 
organizacyjna nie posiadającą osobowości 
prawnej 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Nazwa" type="ins:NazwaInstytucjiTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Nazwa 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="ins:KRS"> 
</xsd:element> 
<xsd:element ref="ins:REGON"/> 
<xsd:element name="Nip" type="os:NIPTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
NIP 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
ref="adr:Telefon"> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Email"> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="AdresSiedziby"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
C. ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO 
DEKLARACJĘ 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element ref="adr:Adres"/> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
name="AdresKorespondencyjny" type="adr:AdresTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
C1. ADRES DO KORESPONDENCJI (w 
przypadku, gdy jest inny niż w 
dziale C) 
</xsd:documentation> 



 

</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
</xsd:choice> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
<xsd:complexType name="GrupaJednorodzinneBBType"> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="RodzajGospodartwaJednorodzinne"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
GOSPODARSTWO 
DOMOWE 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:simpleType> 
<xsd:restriction base="xsd:string"> 
<xsd:enumeration value="1-OSOBOWE"> 
</xsd:enumeration> 
<xsd:enumeration value="2-OSOBOWE"> 
</xsd:enumeration> 
<xsd:enumeration value="3-OSOBOWE"> 
</xsd:enumeration> 
<xsd:enumeration value="4-OSOBOWE"> 
</xsd:enumeration> 
<xsd:enumeration value="5-OSOBOWE"> 
</xsd:enumeration> 
<xsd:enumeration value="6-OSOBOWE"> 
</xsd:enumeration> 
<xsd:enumeration value="7 I WIĘCEJ OSOBOWE"> 
</xsd:enumeration> 
</xsd:restriction> 
</xsd:simpleType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="ZwolnienieKomp" type="xsd:decimal"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>D. ZWONIENIE  
Z TYTŁU KOMPOSTOWANIA ODPADÓW 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element 
name="WyskokscMiesiecznejOplatyJednorodzinne" 
type="xsd:decimal"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>E. WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY  
(E= C - D)</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
<xsd:simpleType name="RodzajPodmiotu"> 
<xsd:restriction base="xsd:string"> 
<xsd:enumeration value="właściciel nieruchomości"/> 
<xsd:enumeration value="współwłaściciel nieruchomości"/> 
<xsd:enumeration value="użytkownik wieczysty"/> 
<xsd:enumeration value="współużytkownik wieczysty"/> 
<xsd:enumeration value="inny podmiot władający 
nieruchomością"> 
</xsd:enumeration> 
<xsd:enumeration value="jednostka organizacyjna lub osoba 
posiadająca nieruchomość w zarządzie lub w użytkowaniu"/> 
</xsd:restriction> 
</xsd:simpleType> 
<xsd:element name="ObowiazekZlozenia"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA 
DEKLARACJI</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Okolicznosci"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>Okoliczności powodujące obowiązek 
złożenia deklaracji</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:choice> 
<xsd:element name="Pierwsza"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>pierwsza deklaracja</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Okres" type="emptydate"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>okres, którego deklaracja 
dotyczy</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="Nowa"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>nowa deklaracja spowodowana zmianą 
danych zawartych  w poprzedniej deklaracji 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Okres" type="emptydate"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>okres, którego deklaracja 
dotyczy</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="Wygasniecie"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>wygaśnięcie obowiązku 
opłaty</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Okres" type="emptydate"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>okres, którego deklaracja 
dotyczy</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="Korekta"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>korekta deklaracji</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="OkresOd" 
type="emptydate"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>okres, którego deklaracja dotyczy - 
od</xsd:documentation> 



 

</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="OkresDo" 
type="emptydate"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>okres, którego deklaracja dotyczy - 
do</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
</xsd:choice> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:complexType 
name="SkladajcyDeklaracjeZ1ComplexType"> 
<xsd:choice> 
<xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" 
name="SkladajacyOsobaFizyczna"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
B.  DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  - osoba fizyczna 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="RodzajPodmiotu"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Rodzaj podmiotu 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:simpleType> 
<xsd:restriction base="xsd:string"> 
<xsd:enumeration value="współwłaściciel nieruchomości"> 
</xsd:enumeration> 
<xsd:enumeration value="współużytkownik wieczysty"> 
</xsd:enumeration> 
</xsd:restriction> 
</xsd:simpleType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="ImieNazwiskoB"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Imię i nazwisko 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element ref="os:Imie"/> 
<xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="1" 
ref="os:Nazwisko"> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:choice> 
<xsd:element name="Pesel" type="os:PESELTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
PESEL 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element ref="os:DataUrodzenia"/> 

</xsd:choice> 
<xsd:element ref="os:ImieOjca"/> 
<xsd:element ref="os:ImieMatki"/> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
ref="adr:Telefon"> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Email"> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="AdresZamieszkania"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
C. ADRES ZAMIESZKANIA 
SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element ref="adr:Adres"/> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
name="AdresKorespondencyjny" type="adr:AdresTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
C1. ADRES DO KORESPONDENCJI (w 
przypadku, gdy jest inny niż w 
dziale C) 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" 
name="SkladajacyPrawna"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
B.  DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  - osoba prawna 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="RodzajPodmiotu"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Rodzaj podmiotu 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:simpleType> 
<xsd:restriction base="xsd:string"> 
<xsd:enumeration value="współwłaściciel nieruchomości"> 
</xsd:enumeration> 
<xsd:enumeration value="współużytkownik wieczysty"> 
</xsd:enumeration> 
</xsd:restriction> 
</xsd:simpleType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="Nazwa" type="ins:NazwaInstytucjiTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Nazwa 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element ref="ins:KRS"/> 
<xsd:element ref="ins:REGON"/> 
<xsd:element name="Nip" type="os:NIPTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 



 

NIP 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
ref="adr:Telefon"> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Email"> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="AdresSiedziby"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
C. ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO 
DEKLARACJĘ 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element ref="adr:Adres"/> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
name="AdresKorespondencyjny" type="adr:AdresTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
C1. ADRES DO KORESPONDENCJI (w 
przypadku, gdy jest inny niż w 
dziale C) 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
</xsd:choice> 
</xsd:complexType> 
<xsd:complexType 
name="SkladajcyDeklaracjeZ1AComplexType"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>B. DANE SPÓŁKI</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="DaneSpolki"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
B.  DANE SPÓŁKI 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Nazwa" type="ins:NazwaInstytucjiTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Nazwa 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element ref="ins:KRS"/> 
<xsd:element ref="ins:REGON"/> 
<xsd:element name="Nip" type="os:NIPTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
NIP 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
ref="adr:Telefon"> 
</xsd:element> 

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Email"> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="AdresSiedziby"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
C. ADRES SIEDZIBY SPÓŁKI</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element ref="adr:Adres"/> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
name="AdresKorespondencyjny" type="adr:AdresTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
C1. ADRES DO KORESPONDENCJI (w 
przypadku, gdy jest inny niż w 
dziale C) 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" 
name="DaneWspolnikaSpolki"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>B1. DANE WSPÓLNIKA SPÓŁKI 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="ImieNazwiskoB"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Imię i nazwisko 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element ref="os:Imie"/> 
<xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="1" 
ref="os:Nazwisko"> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:choice> 
<xsd:element name="Pesel" type="os:PESELTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
PESEL 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element ref="os:DataUrodzenia"/> 
</xsd:choice> 
<xsd:element ref="os:ImieOjca"/> 
<xsd:element ref="os:ImieMatki"/> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
ref="adr:Telefon"> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Email"> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="AdresZamieszkania"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
C. ADRES ZAMIESZKANIA 



 

SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element ref="adr:Adres"/> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
name="AdresKorespondencyjny" type="adr:AdresTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
C1. ADRES DO KORESPONDENCJI (w 
przypadku, gdy jest inny niż w 
dziale C) 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
 
<xsd:element name="Bio"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>BIOODPADY</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
name="StoDwadziescia" type="Suche"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>120 litrów</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
name="DwiescieCzterdziesci" type="Suche"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>240 litrów 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="ZmieszaneDwa"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>NIESEGREGOWANE 
(ZMIESZANE)</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="P110" 
type="Mokre"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
110 litrów 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="P120" 
type="Mokre"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
120 litrów 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="P240" 
type="Mokre"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
240 litrów 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="P1100" 
type="Mokre"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
1100 litrów 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="P5000" 
type="Mokre"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>5000 litrów</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="P7000" 
type="Mokre"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>7000 litrów</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="P10000" 
type="Mokre"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>10000 litrów</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="Metale"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>METALE I TWORZYWA 
SZTUCZNE</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Worek60" 
type="Suche"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>worek 60 litrów</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
name="Worek120" type="Suche"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>worek 120 litrów</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="P1500" 
type="Suche"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
1500 litrów 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="P2500" 
type="Suche"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
2500 litrów 
</xsd:documentation> 



 

</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="P5000" 
type="Suche"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
5000 litrów 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="P7000" 
type="Suche"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>7000 litrów</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="P10000" 
type="Suche"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>10000 litrów</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="Papier"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>PAPIER</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Worek60" 
type="Suche"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>worek 60 litrów</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
name="Worek120" type="Suche"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>worek 120 litrów</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="P1500" 
type="Suche"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
1500 litrów 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="P2500" 
type="Suche"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
2500 litrów 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="P5000" 
type="Suche"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>5000 litrów</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="P7000" 
type="Suche"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>7000 litrów</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 

</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="P10000" 
type="Suche"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>10000 litrów</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="Szklo"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>SZKŁO</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Worek60" 
type="Suche"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>worek 60 litrów</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
name="Worek120" type="Suche"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>worek 120 litrów</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="P1500" 
type="Suche"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
1500 litrów 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="P2500" 
type="Suche"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
2500 litrów 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:complexType name="Suche"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>Odpady suche</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="LiczbaPojemnikow" 
type="xsd:nonNegativeInteger"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
c - Liczba [szt.]</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="CzestotliwoscOdbioru" 
type="xsd:decimal"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>d - Częstotliwość odbioru w ciągu 
miesiąca</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="Stawka" type="xsd:string"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>e - Stawka opłaty [zł] 
</xsd:documentation> 



 

</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="Kwota" type="xsd:decimal"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>f - Wysokość opłaty [zł] (f = c x d x 
e)</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
<xsd:complexType name="Mokre"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>Odpady mokre</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Liczba" type="xsd:nonNegativeInteger"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>c - Liczba  
[szt.] 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="Czestotliwosc" type="xsd:decimal"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
d - Częstotliwość odbioru w ciągu miesiąca</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="Stawka" type="xsd:string"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
e - Stawka opłaty 
[zł] 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="Kwota" type="xsd:decimal"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
f - Wysokość opłaty [zł] (f = c x d x e)</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
<xsd:complexType 
name="AdresNieruchomosciJComplexType"> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
ref="adr:Adres"/> 
<xsd:choice> 
<xsd:element name="Budynek" type="str:Tekst200Typ"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>Nr budynku</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="NrEwidencyjny" type="str:Tekst65Typ"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Nr ewidencyjny działki 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:choice> 
<xsd:element name="Lokalizacja" type="str:Tekst2000Typ"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Lokalizacja miejsca odbioru odpadów komunalnych 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 

<xsd:element name="RodzajDzialalnosci" 
type="str:Tekst200Typ"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>Rodzaj wykonywanej działalności 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:schema>



 

 
Załącznik nr 12 

do Uchwały Nr …………… 
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój 

z dnia ………………..  
Układ informacji i powiązań między nimi 

w 
GOK-R Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na 

której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> 
<xsd:schema xmlns="http://rwd.sekap.pl/wzor/2020/07/05/2872/" xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" 
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:ins="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" 
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" xmlns:os="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" 
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" xmlns:typ="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified" targetNamespace="http://rwd.sekap.pl/wzor/2020/07/05/2872/"> 
<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>GOK-R Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której 
znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
 
<xsd:element name="Dokument" type="DokumentTyp"/> 
<xsd:complexType name="DokumentTyp"> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="OpisDokumentu" 
type="str:OpisDokumentuTyp"/> 
<xsd:element name="DaneDokumentu" 
type="str:DaneDokumentuTyp"/> 
<xsd:element name="TrescDokumentu" 
type="TrescDokumentuTyp"/> 
<xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" 
ref="ds:Signature"/> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
<xsd:complexType mixed="false" 
name="TrescDokumentuTyp"> 
<xsd:complexContent mixed="false"> 
<xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp"> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Zrodlo" type="xsd:string"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
  
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="PodstawaPrawna" type="xsd:string"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Podstawa prawna 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 

<xsd:element fixed="Wzór deklaracji przeznaczony jest dla 
właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników 
wieczystych, współużytkowników wieczystych oraz       jednostek 
organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie 
lub użytkowaniu a także innych podmiotów władających 
nieruchomością." name="Skladajacy" type="xsd:string"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Składający 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element fixed="Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. 
Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój." 
name="OrganWlasciwy" type="xsd:string"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Organ właściwy do złożenia deklaracji 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element ref="ObowiazekZlozenia"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:choice> 
<xsd:element name="JedenWlasciciel"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>jeden właściciel 
nieruchomości</xsd:documentation> 



 

</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="DaneSkladajacegoDeklaracje" 
type="SkladajcyDeklaracjeJastrzComplexType"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="WielePodmiotow"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>podmioty wspólnie władające 
nieruchomością</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Znr1" type="xsd:boolean"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
załącznik nr 1 
(wypełniają 
współwłaściciele/ 
współużytkownicy 
wieczyści) 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="Znr1A" type="xsd:boolean"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
załącznik nr 1A 
(wypełniają wspólnicy 
spółki cywilnej) 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
</xsd:choice> 
<xsd:element name="AdresNieruchomosci"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
D. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE MIASTA 
JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, KTÓRA JEST WE WŁADANIU 
SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:choice> 
<xsd:element name="JednaNieruchomosc" 
type="AdresNieruchomosciJastrzComplexType"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>jedna nieruchomość</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="WieleNieruchomosci"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>wiele nieruchomości</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="ZalacznikNrD1" type="xsd:boolean"> 

<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>załącznik nr D1 (wypełnia właściciel w 
przypadku, gdy posiada więcej niż jedną 
nieruchomość)</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
</xsd:choice> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="OplataZaGospodarowanieE"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="LiczbaNieruchomosciE"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Liczba nieruchomości 
wskazanej w dziale D lub 
wskazanych w Załączniku D1 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Liczba39" 
type="xsd:nonNegativeInteger"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
39. 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="StawkaOplatyE"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Stawka opłaty 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Stawka40" type="xsd:string"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
40. [zł/rok] 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="WysokoscRyczaltowejOplatyE"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Wysokość ryczałtowej rocznej 
opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 
(iloczyn poz. 39 i 40) 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 



 

<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Kwota41" type="xsd:decimal"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
41. [zł/rok] 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="OkresKorzystania"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
F. OKRES KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI 
WSKAZANEJ W DZIALE D W CIĄGU ROKU 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Tresc" type="str:Tekst200Typ"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
  
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="ZalacznikiF"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
G. ZAŁĄCZNIKI 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" 
name="Znr1" type="SkladajcyDeklaracjeZ1ComplexType"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
ZAŁĄCZNIK NR 1- PRZEZNACZONY 
DLA PODMIOTÓW WSPÓLNIE 
WŁADAJĄCYCH NIERUCHOMOŚCIĄ 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" 
name="Znr1A" 
type="SkladajcyDeklaracjeZ1AComplexType"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
ZAŁĄCZNIK NR 1A- 
PRZEZNACZONY DLA PODMIOTÓW 
WSPÓLNIE WŁADAJĄCYCH 
NIERUCHOMOŚCIĄ - Spółka 
cywilna 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="ZnrD1"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
ZAŁĄCZNIK NR D1 
</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" 
name="Adres" 
type="AdresNieruchomosciJastrzComplexType"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Adres 
nieruchomości, 
na której 
znajduje się 
domek 
letniskowy, lub 
innej 
nieruchomości 
wykorzystywanej 
na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" 
name="Inne" type="str:ZalacznikTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
inne 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="SkladajacyDeklaracjeG"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
G. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ/ OSOBA 
REPREZENTUJĄCA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="DataWypelnienia" type="emptydate"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Data wypełnienia deklaracji 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element ref="adr:Miejscowosc"/> 
<xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" 
name="DaneSkladajacego"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Dane składającego 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element ref="os:Imie"> 
</xsd:element> 
<xsd:element ref="os:Nazwisko"> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 



 

</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="AdnotacjeUrzedowe"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
ADNOTACJE ORGANU 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Data" type="emptydate"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Data 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="PrzyjmujacyFormularz"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Dane przyjmującego formularz 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element ref="os:Imie"> 
</xsd:element> 
<xsd:element ref="os:Nazwisko"> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:extension> 
</xsd:complexContent> 
</xsd:complexType> 
<xsd:simpleType name="emptydate"> 
<xsd:union memberTypes="xsd:date empty-string"/> 
</xsd:simpleType> 
<xsd:simpleType name="empty-string"> 
<xsd:restriction base="xsd:string"> 
<xsd:enumeration value=""/> 
</xsd:restriction> 
</xsd:simpleType> 
<xsd:complexType name="GrupaMieszaneType"> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element 
name="RodzajGospodartwaDomowegoMieszane"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
GOSPODARSTWO 
DOMOWE 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:choice> 
<xsd:element fixed="true" name="Empty1" 
type="xsd:boolean"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
  
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element fixed="true" name="JedenOs" 
type="xsd:boolean"> 

<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
1-OSOBOWE 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element fixed="true" name="DwaOs" 
type="xsd:boolean"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
2-OSOBOWE 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element fixed="true" name="TrzyOs" 
type="xsd:boolean"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
3-OSOBOWE 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element fixed="true" name="CzteryOs" 
type="xsd:boolean"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
4-OSOBOWE 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element fixed="true" name="PiecOs" 
type="xsd:boolean"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
5-OSOBOWE 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element fixed="true" name="SzescOs" 
type="xsd:boolean"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
6-OSOBOWE 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="SiedemPlusOs"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
7 
I 
WIĘCEJ 
OSOBOWE 
- 
LICZBA 
OSÓB 
ZAMIESZKUJĄCYCH 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element maxOccurs="3" minOccurs="0" 
name="APierwszeSiedemPlus" 
type="xsd:nonNegativeInteger"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Ilość 
osób 
wchodzących 
w 



 

skład 
gospodarstwa 
7 
i 
więcej 
osobowego 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="Empty2" type="xsd:boolean"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
  
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:choice> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="LiczbaGospodarstwWBudynkuMieszane" 
type="xsd:int"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
D. 
LICZBA 
GOSPODARSTW 
W 
BUDYNKU 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="StawkaOplatyMieszane" 
type="KwotaPLN"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
E. 
STAWKA 
OPŁATY 
[W 
ZŁ] 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="SumaMalaMieszane" 
type="xsd:decimal"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>F. SUMA (D x E)</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
<xsd:complexType name="GrupaZamieszkaleType"> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element 
name="RodzajGospodartwaDomowegoZamieszkale"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
GOSPODARSTWO 
DOMOWE 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:choice> 
<xsd:element fixed="true" name="Empty1" 
type="xsd:boolean"> 

<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
  
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element fixed="true" name="JedenOs" 
type="xsd:boolean"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
1-OSOBOWE 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element fixed="true" name="DwaOs" 
type="xsd:boolean"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
2-OSOBOWE 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element fixed="true" name="TrzyOs" 
type="xsd:boolean"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
3-OSOBOWE 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element fixed="true" name="CzteryOs" 
type="xsd:boolean"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
4-OSOBOWE 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element fixed="true" name="PiecOs" 
type="xsd:boolean"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
5-OSOBOWE 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element fixed="true" name="SzescOs" 
type="xsd:boolean"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
6-OSOBOWE 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="SiedemPlusOs"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
7 
I 
WIĘCEJ 
OSOBOWE 
- 
LICZBA 
OSÓB 
ZAMIESZKUJĄCYCH 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element maxOccurs="3" minOccurs="0" 



 

name="APierwszeSiedemPlus" 
type="xsd:nonNegativeInteger"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Ilość 
osób 
wchodzących 
w 
skład 
gospodarstwa 
7 
i 
więcej 
osobowego 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="Empty2" type="xsd:boolean"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
  
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:choice> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element 
name="LiczbaGospodarstwWBudynkuZamieszkale" 
type="xsd:nonNegativeInteger"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
A. 
LICZBA 
GOSPODARSTW 
W 
BUDYNKU 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="StawkaOplatyZamieszkale" 
type="KwotaPLN"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
B. 
STAWKA 
OPŁATY 
[W 
ZŁ] 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="SumaMalaZamieszkale" 
type="xsd:decimal"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>C. SUMA (A x B)</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
<xsd:simpleType name="KwotaPLN"> 
<xsd:restriction base="xsd:string"/> 
</xsd:simpleType> 
<xsd:complexType 
name="AdresNieruchomosciJastrzComplexType"> 
<xsd:sequence> 

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
ref="adr:Adres"/> 
<xsd:choice> 
<xsd:element name="Budynek" type="str:Tekst200Typ"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Nr budynku 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="NrEwidencyjny" type="str:Tekst65Typ"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Nr ewidencyjny działki 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:choice> 
<xsd:element name="NumerLokalu" type="str:Tekst10Typ"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>Nr lokalu</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
name="Lokalizacja" type="str:Tekst200Typ"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Lokalizacja miejsca odbioru odpadów komunalnych 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
<xsd:complexType 
name="SkladajcyDeklaracjeJastrzComplexType"> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="RodzajPodmiotu"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Rodzaj podmiotu 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:simpleType> 
<xsd:restriction base="xsd:string"> 
<xsd:enumeration value="właściciel nieruchomości"> 
</xsd:enumeration> 
<xsd:enumeration value="współwłaściciel nieruchomości"> 
</xsd:enumeration> 
<xsd:enumeration value="użytkownik wieczysty"/> 
<xsd:enumeration value="współużytkownik wieczysty"> 
</xsd:enumeration> 
<xsd:enumeration value="inny podmiot władający 
nieruchomością"> 
</xsd:enumeration> 
<xsd:enumeration value="jednostka organizacyjna lub osoba 
posiadająca nieruchomość w zarządzie lub w użytkowaniu"> 
</xsd:enumeration> 
</xsd:restriction> 
</xsd:simpleType> 
</xsd:element> 
<xsd:choice> 
<xsd:element name="SkladajacyOsobaFizyczna"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Składający deklarację - osoba fizyczna 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="ImieNazwiskoB"> 



 

<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Imię i nazwisko 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element ref="os:Imie"/> 
<xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="1" 
ref="os:Nazwisko"> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:choice> 
<xsd:element name="Pesel" type="os:PESELTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
PESEL 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element ref="os:DataUrodzenia"/> 
</xsd:choice> 
<xsd:element ref="os:ImieOjca"/> 
<xsd:element ref="os:ImieMatki"/> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
ref="adr:Telefon"> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Email"> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="AdresZamieszkania"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
C. ADRES ZAMIESZKANIA 
SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element ref="adr:Adres"/> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
name="AdresKorespondencyjny" type="adr:AdresTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
C1. ADRES DO KORESPONDENCJI (w 
przypadku, gdy jest inny niż w 
dziale C) 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="SkladajacyPrawna"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Składający deklarację - osoba prawna 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Nazwa" type="ins:NazwaInstytucjiTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Nazwa 
</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="ins:KRS"> 
</xsd:element> 
<xsd:element ref="ins:REGON"/> 
<xsd:element name="Nip" type="os:NIPTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
NIP 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
ref="adr:Telefon"> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Email"> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="AdresSiedziby"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
C. ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO 
DEKLARACJĘ 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element ref="adr:Adres"/> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
name="AdresKorespondencyjny" type="adr:AdresTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
C1. ADRES DO KORESPONDENCJI (w 
przypadku, gdy jest inny niż w 
dziale C) 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="SkladajacyJednostka"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Składający deklarację - jednostka 
organizacyjna nie posiadającą osobowości 
prawnej 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Nazwa" type="ins:NazwaInstytucjiTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Nazwa 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="ins:KRS"> 
</xsd:element> 
<xsd:element ref="ins:REGON"/> 
<xsd:element name="Nip" type="os:NIPTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
NIP 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 



 

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
ref="adr:Telefon"> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Email"> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="AdresSiedziby"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
C. ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO 
DEKLARACJĘ 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element ref="adr:Adres"/> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
name="AdresKorespondencyjny" type="adr:AdresTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
C1. ADRES DO KORESPONDENCJI (w 
przypadku, gdy jest inny niż w 
dziale C) 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
</xsd:choice> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
<xsd:complexType name="GrupaJednorodzinneBBType"> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="RodzajGospodartwaJednorodzinne"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
GOSPODARSTWO 
DOMOWE 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:simpleType> 
<xsd:restriction base="xsd:string"> 
<xsd:enumeration value="1-OSOBOWE"> 
</xsd:enumeration> 
<xsd:enumeration value="2-OSOBOWE"> 
</xsd:enumeration> 
<xsd:enumeration value="3-OSOBOWE"> 
</xsd:enumeration> 
<xsd:enumeration value="4-OSOBOWE"> 
</xsd:enumeration> 
<xsd:enumeration value="5-OSOBOWE"> 
</xsd:enumeration> 
<xsd:enumeration value="6-OSOBOWE"> 
</xsd:enumeration> 
<xsd:enumeration value="7 I WIĘCEJ OSOBOWE"> 
</xsd:enumeration> 
</xsd:restriction> 
</xsd:simpleType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="ZwolnienieKomp" type="xsd:decimal"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>D. ZWONIENIE  
Z TYTŁU KOMPOSTOWANIA ODPADÓW 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element 

name="WyskokscMiesiecznejOplatyJednorodzinne" 
type="xsd:decimal"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>E. WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY  
(E= C - D)</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
<xsd:simpleType name="RodzajPodmiotu"> 
<xsd:restriction base="xsd:string"> 
<xsd:enumeration value="właściciel nieruchomości"/> 
<xsd:enumeration value="współwłaściciel nieruchomości"/> 
<xsd:enumeration value="użytkownik wieczysty"/> 
<xsd:enumeration value="współużytkownik wieczysty"/> 
<xsd:enumeration value="inny podmiot władający 
nieruchomością"> 
</xsd:enumeration> 
<xsd:enumeration value="jednostka organizacyjna lub osoba 
posiadająca nieruchomość w zarządzie lub w użytkowaniu"/> 
</xsd:restriction> 
</xsd:simpleType> 
<xsd:element name="ObowiazekZlozenia"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA 
DEKLARACJI</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Okolicznosci"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>Okoliczności powodujące obowiązek 
złożenia deklaracji</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:choice> 
<xsd:element name="Pierwsza"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>pierwsza deklaracja</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Okres" type="emptydate"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>okres, którego deklaracja 
dotyczy</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="Nowa"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>nowa deklaracja spowodowana zmianą 
danych zawartych  w poprzedniej deklaracji 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Okres" type="emptydate"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>okres, którego deklaracja 
dotyczy</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="Wygasniecie"> 



 

<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>wygaśnięcie obowiązku 
opłaty</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Okres" type="emptydate"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>okres, którego deklaracja 
dotyczy</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="Korekta"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>korekta deklaracji</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="OkresOd" 
type="emptydate"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>okres, którego deklaracja dotyczy - 
od</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="OkresDo" 
type="emptydate"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>okres, którego deklaracja dotyczy - 
do</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
</xsd:choice> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:complexType 
name="SkladajcyDeklaracjeZ1ComplexType"> 
<xsd:choice> 
<xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" 
name="SkladajacyOsobaFizyczna"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
B.  DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  - osoba fizyczna 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="RodzajPodmiotu"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Rodzaj podmiotu 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:simpleType> 
<xsd:restriction base="xsd:string"> 
<xsd:enumeration value="współwłaściciel nieruchomości"> 
</xsd:enumeration> 
<xsd:enumeration value="współużytkownik wieczysty"> 
</xsd:enumeration> 
</xsd:restriction> 

</xsd:simpleType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="ImieNazwiskoB"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Imię i nazwisko 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element ref="os:Imie"/> 
<xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="1" 
ref="os:Nazwisko"> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:choice> 
<xsd:element name="Pesel" type="os:PESELTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
PESEL 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element ref="os:DataUrodzenia"/> 
</xsd:choice> 
<xsd:element ref="os:ImieOjca"/> 
<xsd:element ref="os:ImieMatki"/> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
ref="adr:Telefon"> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Email"> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="AdresZamieszkania"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
C. ADRES ZAMIESZKANIA 
SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element ref="adr:Adres"/> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
name="AdresKorespondencyjny" type="adr:AdresTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
C1. ADRES DO KORESPONDENCJI (w 
przypadku, gdy jest inny niż w 
dziale C) 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" 
name="SkladajacyPrawna"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
B.  DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  - osoba prawna 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="RodzajPodmiotu"> 



 

<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Rodzaj podmiotu 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:simpleType> 
<xsd:restriction base="xsd:string"> 
<xsd:enumeration value="współwłaściciel nieruchomości"> 
</xsd:enumeration> 
<xsd:enumeration value="współużytkownik wieczysty"> 
</xsd:enumeration> 
</xsd:restriction> 
</xsd:simpleType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="Nazwa" type="ins:NazwaInstytucjiTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Nazwa 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element ref="ins:KRS"/> 
<xsd:element ref="ins:REGON"/> 
<xsd:element name="Nip" type="os:NIPTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
NIP 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
ref="adr:Telefon"> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Email"> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="AdresSiedziby"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
C. ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO 
DEKLARACJĘ 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element ref="adr:Adres"/> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
name="AdresKorespondencyjny" type="adr:AdresTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
C1. ADRES DO KORESPONDENCJI (w 
przypadku, gdy jest inny niż w 
dziale C) 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
</xsd:choice> 
</xsd:complexType> 
<xsd:complexType 
name="SkladajcyDeklaracjeZ1AComplexType"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>B. DANE SPÓŁKI</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="DaneSpolki"> 

<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
B.  DANE SPÓŁKI 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Nazwa" type="ins:NazwaInstytucjiTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Nazwa 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element ref="ins:KRS"/> 
<xsd:element ref="ins:REGON"/> 
<xsd:element name="Nip" type="os:NIPTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
NIP 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
ref="adr:Telefon"> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Email"> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="AdresSiedziby"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
C. ADRES SIEDZIBY SPÓŁKI</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element ref="adr:Adres"/> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
name="AdresKorespondencyjny" type="adr:AdresTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
C1. ADRES DO KORESPONDENCJI (w 
przypadku, gdy jest inny niż w 
dziale C) 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" 
name="DaneWspolnikaSpolki"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>B1. DANE WSPÓLNIKA SPÓŁKI 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="ImieNazwiskoB"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Imię i nazwisko 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element ref="os:Imie"/> 
<xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="1" 



 

ref="os:Nazwisko"> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:choice> 
<xsd:element name="Pesel" type="os:PESELTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
PESEL 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element ref="os:DataUrodzenia"/> 
</xsd:choice> 
<xsd:element ref="os:ImieOjca"/> 
<xsd:element ref="os:ImieMatki"/> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
ref="adr:Telefon"> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Email"> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="AdresZamieszkania"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
C. ADRES ZAMIESZKANIA 
SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element ref="adr:Adres"/> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
name="AdresKorespondencyjny" type="adr:AdresTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
C1. ADRES DO KORESPONDENCJI (w 
przypadku, gdy jest inny niż w 
dziale C) 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
 
<xsd:complexType 
name="AdresNieruchomosciJComplexType"> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
ref="adr:Adres"/> 
<xsd:choice> 
<xsd:element name="Budynek" type="str:Tekst200Typ"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>Nr budynku</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="NrEwidencyjny" type="str:Tekst65Typ"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Nr ewidencyjny działki 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:choice> 

<xsd:element name="Lokalizacja" type="str:Tekst2000Typ"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Lokalizacja miejsca odbioru odpadów komunalnych 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="RodzajDzialalnosci" 
type="str:Tekst200Typ"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>Rodzaj wykonywanej działalności 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:schema>



 

 



 

Uzasadnienie 

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579) wprowadziła na gminy obowiązek 
dostosowania uchwał podjętych w starym stanie prawnym w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia 
w życie nowelizacji, tj. najpóźniej do dnia 6 września 2020 r. Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. 
o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się 
wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 875) wydłużyła ten okres do dnia 31 grudnia 2020 r. 

Nowelizacja ustawy wprowadziła zmiany w obowiązującym dotychczas systemie 
gospodarowania odpadami komunalnymi polegające m.in. na: 

1.Nadano nowe brzmienie art. 6j ust. 3: 

"W przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników lub worków, 
przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, oraz 
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6k ust. 1 pkt 2." 

2.Nadano nowe brzmienie art. 6k ust. 1 pkt 2: 

„ Rada gminy, w drodze uchwały: …. 

2) ustali stawkę opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania 
odpadów komunalnych na terenie nieruchomości.”, 

3.Pojawił się nowy zapis w ust.4a w brzmieniu: 

„4a.Rada gminy, w drodze uchwały, zwalnia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 
kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, 
proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw 
domowych.” 

Przedstawiona propozycja uchwały  w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na 
terenie miasta Jastrzębie-Zdrój oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej dostosowuje przepisy prawa miejscowego do zmian wprowadzonych 
nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 19 lipca 2019 r.  

Do projektu uchwały, w postaci załączników,  wprowadzono nowe wzory deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój, dostosowane 
do rodzaju nieruchomości położonych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój: 

1) Załącznik nr 1 - nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, zabudowanej budynkiem 
mieszkalnym jednorodzinnym (deklaracja GOK-J), 

2) Załącznik nr 2 – nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, zabudowanej budynkiem 
wielolokalowym (deklaracja GOK-W), 

3) Załącznik nr 3 – nieruchomości, na której w części zamieszkują mieszkańcy, zabudowanej 
budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 
odpady komunalne (deklaracja GOK-JN), 

4) Załącznik nr 4 – nieruchomości, na której w części zamieszkują mieszkańcy, zabudowanej 
budynkiem wielolokalowym, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 
(deklaracja GOK-WN), 

5) Załącznik nr 5 –nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne (deklaracja GOK-N), 

6) Załącznik nr 6 –nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej 
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (deklaracja GOK-R). 

Ponadto przedstawiona propozycja uchwały w sprawie deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, zgodnie 



 

z art.6n ust 1 pkt. 1 ustawy  z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (tj. Dz. U. 2020 poz. 1439 z późn. zm.) uwzględnia objaśnienia dotyczące sposobu jej 
wypełnienia, informacje wskazane w art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE L 
119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia 
tytułu wykonawczego, a także zawiera informację o terminach i miejscu składania deklaracji. 

Wzory deklaracji zostały zmienione także w zakresie dostosowania ich formatu elektronicznego 
oraz układu informacji i powiązań między nimi do wprowadzonych zmian. 


