
 
 

UCHWAŁA NR PR.0007.136.2020 
RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA 

z dnia 26 listopada 2020 r. 

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości i sposobu jej składania przez właścicieli nieruchomości, oraz warunków 

i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) w związku z art. 6n ust. 1 ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., 
poz. 1439), art. 2 ust. 1, art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1461) 

na wniosek Prezydenta Miasta 
Rada Miasta Ruda Śląska 

uchwala 

§ 1. 1.  Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości, 
na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, położonych na obszarze Miasta Ruda 
Śląska stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Właściciel nieruchomości składa deklarację w Urzędzie Miasta lub za pomocą elektronicznej Platformy 
Usług Administracji Publicznej ePUAP lub Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej 
SEKAP w Urzędzie Miasta w terminie 14 dni, od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 
mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych 
będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub 
określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel jest 
obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
nastąpiła zmiana. 

§ 2. 1.  Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości 
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na obszarze Miasta Ruda Śląska stanowiący 
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 7 grudnia 2020 r.

Poz. 8742



2. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której 
znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 
należy składać w formie pisemnej w Urzędzie Miasta lub w za pomocą elektronicznej Platformy Usług 
Administracji Publicznej ePUAP lub Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP 
w terminie 14 dni, od dnia uzyskania statusu właściciela danej nieruchomości. W przypadku zmiany danych 
będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy 
złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. 

§ 3. Określa się następujące warunki i tryb składania deklaracji, o której mowa § 1 i § 2 za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej: 

1) deklaracje będą dostępne w formacie XML; układ informacji i powiązań między nimi określa załącznik nr 
3 i nr 4 do niniejszej uchwały, 

2) deklaracja przesyłana będzie za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP 
lub Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP, 

3) deklaracja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach 
zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (tekst jednolity Dz. z 2020 r. poz. 1173) lub podpisem 
potwierdzonym profilem zaufanym w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U.  z 2020 r. poz. 346 ze zm.). 

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr PR.0007.105.2018 Rady Miasta 
Ruda Śląska z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz 
właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz 
uchwała nr PR.0007.106.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli domków 
letniskowych lub właścicieli innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 
wykorzystywanych jedynie przez część roku. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ruda Śląska. 

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

   

Przewodnicząca Rady Miasta Ruda Śląska 
 
 

Aleksandra Skowronek 
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                          Załącznik nr 1 do uchwały Nr PR.0007.136.2020 
                                                                                                          Rady Miasta Ruda Śląska 

                                                                                             z dnia 26.11.2020 
POLA JASNE NALEŻY WYPEŁNIAĆ DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Podstawa prawna 
 
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1439.). 

Składający 
Właściciele nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, znajdujących się w granicach 
administracyjnych miasta Ruda Śląska, na których powstają odpady komunalne. 

Termin składania 
Do 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie obowiązku uiszczania opłaty. Kolejne deklaracje należy 
składać w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości w terminie do 10 
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.  

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 
 

URZĄD MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
PLAC JANA PAWŁA II 6 
41-709 RUDA ŚLĄSKA 

 

 

 
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 

Właściciel nieruchomości ma obowiązek złożenia deklaracji zgodnie z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1439). 

1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X) 

� 1. pierwsza deklaracja (dzień - miesiąc – rok)1)       _ _ -_ _ - _ _ _ _ � 2. zmiana danych (dzień - miesiąc – rok)2)                  _ _ -_ _ - _ _ _ _                

� 3. wygaśnięcie (dzień - miesiąc – rok)3)                 _ _ -_ _ - _ _ _ _ � 4. zmiana stawki opłaty (dzień - miesiąc – rok)4)         _ _ -_ _ - _ _ _ _         

� 5. korekta deklaracji (dzień - miesiąc – rok)5)           _ _ -_ _ - _ _ _ _  
 

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

2. Właściciel nieruchomości w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r.  
poz. 1439.) 

� właściciel               � współwłaściciel              � użytkownik wieczysty               � zarządca               � użytkownik 
 

� inny podmiot władający nieruchomością (podać jaki) ………………………………………………………………………………………………………………………… 

C.1. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

 � osoba fizyczna*      � osoba prawna**    � jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w tym spółka nieposiadająca osobowości prawnej**  

          C.2. DANE IDENTYFIKACYJNE  

 

3. Nazwisko* / Nazwa pełna**                                                                                                                    

4. Imię*                                                                                                                   5. Numer PESEL* 

6. NIP** 7. REGON** 8. Numer KRS** 

C.3. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY  

 

9. Kraj                                                                      10. Województwo                                                              11. Powiat                                                                      

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

16. Miejscowość                                                    17. Kod pocztowy                                                           18. Poczta                                                                    

 

C.4. ADRES DO KORESPONDENCJI  (wypełnia się w przypadku, gdy jest inny niż adres zamieszkania / adres siedziby) 

 

19. Kraj                                                                   20. Województwo                                                            21. Powiat                                                                    

22. Gmina                                                              
 
 

23. Ulica                                                                           24. Nr domu                   25. Nr lokalu                    

26. Miejscowość                                                  
 
 
 

27. Kod pocztowy                                                          28. Poczta                                                                   
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C.5. DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI  
(wypełnia się jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności) 

29. Liczba współwłaścicieli 
 
(jeżeli składających deklarację współwłaścicieli, jest więcej niż dwóch należy dołączyć 
odpowiednią liczbę załączników nr 1, określających każdego kolejnego współwłaściciela oraz 
uzupełnić część L deklaracji) 

 

                                  …………………… 

           
          C.6. DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELA 6) 
 
 

30. Nazwisko                                                                     

 31. Imię  32. Numer PESEL 
 

 
         C.7. ADRES ZAMIESZKANIA WSPÓŁWŁAŚCICIELA  

 

33. Kraj                                                          34. Województwo                                                    35. Powiat                                                                                         

36. Gmina                                                      37. Ulica                                                                   38. Nr domu                             39. Nr lokalu                               

40. Miejscowość                                           41. Kod pocztowy                                                   42. Poczta                                                                                         

 
C.8. ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnia się w przypadku gdy jest inny niż adres zamieszkania) 

 

43. Kraj                                                           44. Województwo                                                    45. Powiat                                                                                        

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

50. Miejscowość                                          51. Kod pocztowy                                                   52. Poczta                                                                                       

 

  
D. ADRES NIERUCHOMOŚCI 

Należy podać adres nieruchomości, z której będą odbierane odpady komunalne, a w przypadku posiadania większej 
liczby nieruchomości należy wypełnić załącznik nr 2 i/lub załącznik nr 3 do deklaracji. 
53. Gmina  

Ruda Śląska 

54. Ulica                                                                                                                  55. Nr domu                                     

56. Nr lokalu             
 

57. Kod pocztowy      58. Numer geodezyjny działki, z której składa się nieruchomość wraz z oznaczeniem  księgi wieczystej (wypełnić 
w przypadku braku numeru nieruchomości)            
 

                                                                                      
 

 
E.      OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA PRZYDOMOWEGO I KOMPOSTOWANIU 

BIOODPADÓW  NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI JEDNORODZINNEJ 
(zaznaczyć właściwą poz. znakiem X, a w przypadku posiadania większej liczby nieruchomości należy wypełnić załącznik nr 2 
do deklaracji) 
 

 
 � 1. posiadam kompostownik przydomowy i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne                              

       � 2. nie posiadam kompostownika przydomowego i nie kompostuję w nim bioodpadów stanowiących odpady            
komunalne 

  
F. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH 
 
 
 

59. Załącznik nr 1 -  Wykaz współwłaścicieli   
(zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X) 

            � TAK           � NIE 

60. Ilość załączników nr 1                                                        
 

61. Załącznik nr 2 - Informacja o nieruchomościach 
zamieszkałych (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X) 

   
            � TAK           � NIE 

62. Ilość załączników nr 2                                                             

63. Załącznik nr 3 - Informacja o nieruchomościach 
niezamieszkałych (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X) 

   
            � TAK           � NIE 

64. Ilość załączników nr 3                                                            
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G. WYLICZENIE  OPŁATY DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH7) 

 Oświadczam, że dla nieruchomości wskazanej w części D lub w załączniku nr 2 do deklaracji odpady komunalne  zbierane 
będą w sposób selektywny 

Liczba osób zamieszkałych w przypadku większej ilości nieruchomości 
liczba osób zamieszkałych stanowi wartość poz. 65 załącznika nr 2 

65.  

 
Stawka opłaty [zł] 
(zgodnie z obowiązującą uchwałą)                                                                                    

66.  

 
Wysokość zwolnienia w związku z kompostowaniem 
bioodpadów stanowiących 
odpady komunalne w kompostowniku przydomowym [zł] 
należy liczbę osób z poz. 65 pomnożyć przez stawkę zwolnienia wskazaną w 
uchwale Rady Miasta 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, 
w przypadku, gdy zwolnienie nie przysługuje wpisać 0,00 zł 
w przypadku większej ilości nieruchomości wysokość zwolnienia stanowi wartość 
poz. 67 załącznika nr 2 
 

67.  

 
 
 

Wysokość opłaty miesięcznej [zł] 
w przypadku zaznaczenia w pkt. E (posiadanie kompostownika) – liczbę osób 
zamieszkałych wskazaną w  poz. 65 należy pomnożyć przez stawkę z poz. 66, 
otrzymaną wartość należy pomniejszyć o wysokość zwolnienia z poz. 67 
w przypadku zaznaczenia w pkt. E (nieposiadanie kompostownika) – liczbę osób 
zamieszkałych wskazaną w  poz. 65 należy pomnożyć przez stawkę z poz. 66 

68. 
 
 
 

 
 

 
H. WYLICZENIE OPŁATY DLA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH8) 

Oświadczam, że dla nieruchomości wskazanej w części D lub w załączniku nr 3 do deklaracji odpady komunalne zbierane będą 
w sposób selektywny do pojemników/worków podanych w tabeli w poz.: 69, 73, 77, 81, 85, 89, 93, 97, 101, 105, 109, 113, 117, 
121, 125, 129, 133, 137, 141 145, 149, 153, 157, 161, 165,  169, 173, 177, 181, 185, 189, 193, 197, 201, 205, 209, 213, 217. 
 

Rodzaj pojemnika lub 
worka 

Liczba 
pojemników/ 

worków 

Stawka opłaty (zgodnie z 
obowiązującą uchwałą) 

[zł] 

Wysokość opłaty 
miesięcznej 

[zł] 

Imię, 
Nazwisko/Nazwa 

wytwórcy 
odpadów 

N
ie

se
gr

eg
ow

an
e 

(z
m

ie
sz

an
e)

 
od

pa
dy

 k
om

un
al

ne
 

Worek 120 l 69. 70. 71. 72. 

Pojemnik 120 l 73. 74. 75. 76. 

Pojemnik 240 l 77. 78. 79. 80. 

Pojemnik 360 l 81. 82. 83. 84. 

Pojemnik 1 100 l 85. 86. 87. 88. 

Pojemnik 3 000 l 89. 90. 91. 92. 

Pojemnik 5 000 l 93. 94. 95. 96. 

Pojemnik 7 000 l 97. 98. 99. 100. 

Pojemnik 10 000 l 101. 102. 103. 104. 

M
et

al
e 

i t
w

or
zy

w
a 

sz
tu

cz
ne

 Worek 120 l 105. 106. 107. 108. 

Pojemnik 120 l 109. 110. 111. 112. 

Pojemnik 240 l 113. 114. 115. 116. 

Pojemnik 360 l 117. 118. 119. 120. 

Pojemnik 1 100 l 121. 122. 123. 124. 

Pojemnik  
„dzwon” 1 500 l 

125. 126. 127. 128. 

Pojemnik  
„dzwon”, 
„siatka” 2 500 l 

129. 130. 131. 132. 
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P

ap
ie

r 
  

  

Worek 120 l 133. 134. 135. 136. 

Pojemnik 120 l 137. 138. 139. 140. 

Pojemnik 240 l 141. 142. 143. 144. 

Pojemnik 360 l 145. 146. 147. 148. 

Pojemnik 1 100 l 149. 150. 151. 152. 

Pojemnik 
„dzwon” 1 500 l 

153. 154. 155. 156. 

Pojemnik 
„dzwon” 2 500 l 

157. 158. 159. 160. 

S
zk

ło
 

 

Worek 80 l 161. 162. 163. 164. 

Pojemnik 120 l 165. 166. 167. 168. 

Pojemnik 240 l 169. 170. 171. 172. 

Pojemnik 360 l 173. 174. 175. 176. 

Pojemnik 1 100 l 177. 178. 179. 180. 

Pojemnik 
„dzwon” 1 500 l 

181. 182. 183. 184. 

Pojemnik 
„dzwon” 2 500 l 

185. 186. 187. 188. 

B
io

od
pa

dy
 

  

Worek 120 l 189. 190. 191. 192. 

Pojemnik 120 l 193. 194. 195. 196. 

Pojemnik 240 l 197. 198. 199. 200. 

Pojemnik 360 l 201. 202. 203. 204. 

Pojemnik 1 100 l 205. 206. 207. 208. 

Pojemnik 3 000 l 209. 210. 211. 212. 

Pojemnik 5 000 l 213. 214. 215. 216. 

Pojemnik 7000 l 217. 218. 219. 220. 

Kwota należnej opłaty dla nieruchomości niezamieszkałych stanowi 
sumę kwot wykazanych w poz.: 71, 75, 79, 83, 87, 91, 95, 99, 103, 107, 
111, 115, 119, 123, 127, 131, 135, 139, 143, 147, 151, 155, 159, 163, 
167, 171, 175, 179, 183, 187, 191, 195, 199, 203, 207, 211, 215, 219. 

221. 

 

I. ŁĄCZNA KWOTA OPŁATY MIESIĘCZNEJ9) 

 Kwota należnej opłaty stanowi sumę kwot wykazanych w poz. 68 i poz. 
221 

222.                               
   
                                                          [zł] 

 

J. INFORMACJA O PRZYCZYNIE WYGAŚNIĘCIA OBOWIĄZKU 10) (należy obowiązkowo wypełnić w przypadku wyboru  

      w części B poz. 1 pkt. 3 deklaracji) 
223. Opis stanu faktycznego 
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K. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Ruda Śląska, z siedzibą władz w Urzędzie Miasta 
Ruda Śląska, 41-709 Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych 
z ochroną danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej iod@ruda-sl.pl lub pisemnie na adres siedziby 
Administratora. 

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust 1 lit. e i c RODO w związku z realizacją zadania 
określonego przepisami prawa art. 6m ust. 1, ust. 1a i ust. 1b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach, którego dotyczy niniejsza deklaracja. 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane: 
1) dostawcom usług  informatycznych, którym zlecamy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych. Podmioty 

te przetwarzają dane na postawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych; 
2) przedsiębiorcy/przedsiębiorcom świadczącym usługi w zakresie odbioru, zagospodarowania i zbierania odpadów 

komunalnych, wyłonionym/mi w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w oparciu o przepisy 
wydane na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych; 

3) innym podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały 

zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego dane osobowe zostały zebrane,  
w związku z obowiązkiem archiwizacji dokumentacji, Pani/Pana dane osobowe będą zarchiwizowane zgodnie z kat. 
archiwalną B10, tj. 10 lat. 

6. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora: 
1) dostępu do treści swoich danych osobowych; 
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
3) usunięcia swoich danych osobowych; 
4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; 
5) przenoszenia swoich danych osobowych, 

          a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych. 
7. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, 

przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jeśli nie poda Pani/Pan swoich danych, nie 
będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.          
L. POUCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 

  
 

Pouczenie 
 

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy  
z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1427 ze zm.).. 
 

 
224. Imię                                                                         225. Nazwisko                                                        226. Telefon kontaktowy                                                 

227. Data (dzień – miesiąc – rok) 
  _ _ - _ _ - _ _ _ _ 

228. Czytelny podpis / podpis i pieczęć składającego deklarację11) 
 

 
229. Imię                                                                         230. Nazwisko                                                        231. Telefon kontaktowy                                                 

232. Data (dzień – miesiąc – rok) 
 _ _ - _ _ - _ _ _ _ 

233. Czytelny podpis / podpis i pieczęć składającego deklarację11) 
 

 

Ł. ADNOTACJE URZĘDOWE (WYPEŁNIA ORGAN) 
 

Data złożenia deklaracji (dzień – miesiąc – rok) 
 

  _ _ - _ _ - _ _ _ _ 

Czytelny podpis/podpis i pieczęć przyjmującego deklarację 

Uwagi: 
 
 
 

 

 
 

Objaśnienia: 
 

1)   Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie: 
                      - 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 

2) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. ilości osób zamieszkałych, 
ilości pojemników na odpady, sezonowego zmniejszenia ilości odpadów, itp.), właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za 
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miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania w ciągu miesiąca (do innej gminy), mieszkaniec opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania – począwszy 
od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana. Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty 
zagospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wstecz, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa powyżej, a także w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie 
do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia. 

3) W przypadku wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty (np. sprzedaż nieruchomości, czasowego pobytu poza granicami miasta Ruda Śląska powyżej 1-go miesiąca 
itp.), właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia deklaracji wypełniając część B, C, D, E, F, G, H, I, J oraz L deklaracji. W części J należy przedstawić 
opis stanu faktycznego i powołać okoliczności, które potwierdzają ten opis.  

4) W przypadku zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określonej w odrębnej uchwale, właściciel nieruchomości nie jest obowiązany  
do złożenia nowej deklaracji, chyba że wydano wobec niego decyzję określającą wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciel  
tej nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. 

5) W przypadku korekty deklaracji (np. błędne wpisanie liczby osób zamieszkałych, błędne wpisanie obowiązującej stawki opłaty, błędne wyliczenie wysokości opłaty 
itp.), właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia korekty deklaracji wypełniając część B, C, D, E, F, G, H, I oraz L deklaracji. 

6) W przypadku wypełnienia części C.6. należy uzupełnić część L deklaracji o podpis współwłaścicieli. 
7) Opłata dla nieruchomości zamieszkałych stanowi iloczyn liczby mieszkańców oraz obowiązującej stawki opłaty: poz. 65 x poz. 66, pomniejszonej o wysokość 

zwolnienia z poz. 67 w związku z przysługującą kwotą zwolnienia określoną w obowiązującej uchwale, w przypadku spełnienia warunków korzystania ze zwolnienia. 
Warunkiem częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, jest złożenie przez właściciela pierwszej lub nowej 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na której zamieszkują mieszkańcy, w której będzie zadeklarowany kompostownik 
przydomowy. 
W  razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył oświadczenie w części E. poz. 1 deklaracji nie posiada kompostownika przydomowego lub nie 
kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub uniemożliwia Prezydentowi Miasta Ruda Śląska  lub upoważnionej 
przez niego osobie dokonania oględzin nieruchomości w celu weryfikacji zgodności deklaracji ze stanem faktycznym, Prezydent Miasta Ruda Śląska stwierdza  
w drodze decyzji utratę prawa do zwolnienia. Utrata prawa do ww. zwolnienia następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej 
jednej z ww. przesłanek. 

8)        Opłata dla nieruchomości niezamieszkałych stanowi iloczyn ilości pojemników lub worków o określonej pojemności oraz obowiązującej stawki opłaty. Właściciel  
nieruchomości   zobowiązany jest do wyliczenia opłaty za minimum 1 pojemnik lub worek na każdą z frakcji tj. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 
papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne oraz bioodpady.   

9)      W przypadku nieruchomości w części zamieszkałej i w części niezamieszkałej opłatę wylicza się w części I jako sumę opłat wyliczonych w części G i H. 
10)        Należy opisać zaistniały stan faktyczny mający wpływ na wygaśnięcie obowiązku uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i powołać 

okoliczności, które potwierdzają ten opis.  Wypełnia się w przypadku wyboru w części B poz.1 pkt 3. 
11) W przypadku osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, pod deklaracją powinny podpisać się osoby reprezentujące 

składającego deklarację zgodnie ze sposobem reprezentacji przewidzianym w KRS, statucie lub innym akcie prawnym albo pełnomocnik/pełnomocnicy  
(na podstawie rozdziału 3a Ordynacji podatkowej). Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji winno być złożone na druku UPL-1P, lub zawierać wszystkie dane  
z druku UPL-1P  Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej – zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 oraz części IV załącznika ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie 
skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm.). 
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POLA JASNE NALEŻY WYPEŁNIAĆ DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

WYKAZ WSPÓŁWŁAŚCICIELI 
Podstawa prawna:  
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1439)  
Składający:  
Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (właścicieli 
nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty 
władające nieruchomością). Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości 
wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową. 
 

 
 

DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI (wypełnić, jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności) 
 

 

 A.1 DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELA  
 

 Nazwisko */ Nazwa pełna** 

Imię* Numer PESEL* 

NIP** REGON** KRS** 

 

 A.2 ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY WSPÓŁWŁAŚCICIELA  
 

 Kraj Województwo Powiat 

Gmina Ulica Numer domu Numer lokalu 

Miejscowość Kod pocztowy Poczta 

  

 A.3 ADRES WSPÓŁWŁAŚCICIELA DO KORESPONDENCJI (wpisać, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania wpisany w części A.2)  
 

 Kraj Województwo Powiat 

Gmina Ulica Numer domu Numer lokalu 

Miejscowość Kod pocztowy Poczta 

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

 
        Data złożenia (dzień – miesiąc – rok)                                                                                         Czytelny podpis / podpis i pieczęć osoby składającej deklaracji 
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POLA JASNE NALEŻY WYPEŁNIAĆ DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH ZAMIESZKAŁYCH 

Lp. 
ADRES 

lokalizacji punktu 
wywozowego 

 
ADRES NIERUCHOMOŚCI 

NUMER 
GEODEZYJNY 

DZIAŁKI WRAZ Z 
OZNACZENIEM 

KSIĘGI 
WIECZYSTEJ* 

(wypełnić w przypadku 
braku numeru 

nieruchomości) 

POSIADANIE 
KOMPOSTOWNIKA 
PRZYDOMOWEGO I 

KOMPOSTOWANIE W NIM 
BIOODPADÓW** 

 
TAK/NIE  

 

LICZBA 
OSÓB  

ZAMIESZKAŁYCH**** 

WYSOKOŚĆ ZWOLNIENIA  
W ZWIĄZKU  

Z KOMPOSTOWANIEM 
BIOODPADÓW STANOWIĄCYCH 

ODPADY KOMUNALNE  
W KOMPOSTOWNIKU 

PRZYDOMOWYM [zł]*** 

ulica nr domu 
nr 

lokalu 
kod 

pocztowy 

                                                                                                                                                                                               
   

                                                                                                                                                                                             
   

                                                                                                                                                                                             
   

                                                                                                                                                                                             
   

                                                                                                                                                                                             
   

                                                                                                                                                                                             
   

 
 

SUMA:  

  

65. 67. 

 
*     numer geodezyjny działki/działek, z której/których składa się nieruchomość  
**    wypełniają jedynie właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 
      kompostujący bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, 
***   należy liczbę osób pomnożyć przez stawkę zwolnienia wskazaną w uchwale Rady Miasta 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. 
       W przypadku, gdy zwolnienie nie przysługuje wpisać 0,00 zł 
      sumę wysokości zwolnienia należy przenieść do pozycji 67 deklaracji      
****  sumę liczby osób zamieszkałych należy przenieść do pozycji 65 deklaracji 

                                                    
                                                                                                                                                                                                                    

………………………………………………………………………                                                             ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
        Data złożenia (dzień – miesiąc – rok)                                                                                                           Czytelny podpis / podpis i pieczęć osoby składającej deklarację 
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POLA JASNE NALEŻY WYPEŁNIAĆ DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 
 

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH NIEZAMIESZKAŁYCH 

 

Lp 

ADRES 
lokalizacji 

punktu 
wywozowego 

wraz z 
podaniem 

nazwy firmy 

 
ADRES NIERUCHOMOŚCI 

 
 
 

 
 NUMER 

GEODEZYJNY 
DZIAŁKI WRAZ  

Z 
OZNACZENIEM 

KSIĘGI 
WIECZYSTEJ* 

(wypełnić w 
przypadku braku 

numeru 
nieruchomości) 

LICZBA POJEMNIKÓW/ WORKÓW*** 

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne Metale i tworzywa sztuczne Papier 

ulica 
nr 

domu 
nr 

lokalu 
kod 

pocztowy 

W
or

ek
 1

20
 l 

P
oj

em
ni

k 
12

0 
l 

P
oj

em
ni

k 
24

0 
l 

P
oj

em
ni

k 
36

0 
l 

P
oj

em
ni

k 
1 

10
0 

l 

P
oj

em
ni

k 
3 

00
0 

l 

P
oj

em
ni

k 
5 

00
0 

l 

P
oj

em
ni

k 
7 

00
0 

l 

P
oj

em
ni

k 
10

 0
00

 l 

W
or

ek
 1

20
 l 

P
oj

em
ni

k 
12

0 
l 

P
oj

em
ni

k 
24

0 
l 

P
oj

em
ni

k 
36

0 
l 

P
oj

em
ni

k 
 1

10
0 

l 

P
oj

em
ni

k 
„d

zw
on

” 
1 

50
0 

l 

P
oj

em
ni

k 
 „

dz
w

on
”,

 „
si

at
ka

” 
25

00
 l 

W
or

ek
  1

20
 l 

P
oj

em
ni

k 
12

0 
l 

P
oj

em
ni

k 
24

0 
l 

P
oj

em
ni

k 
36

0 
l 

   
  P

oj
em

ni
k 

1 
10

0 
l 

                                                                                                                                                                             
                     

                                                                                                                                                                                            
                     

                                                                                                                                                                                            
                     

                                                                                                                                                                                            
                     

       
                     

 
 

      
                     

       
                                         
                                         
  SUMA** – ODPOWIEDNIE DANE NALEŻY PRZENIEŚĆ DO DEKLARACJI W POZ.:       
             

                     

69. 73. 77. 81. 85. 89. 93. 97. 101. 105. 109. 113. 117. 121. 125. 129. 133. 137. 141. 145. 149. 

 
 
 
                                                                                                                                                                                                                    

 
 
 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 11 – Poz. 8742



 
 

Lp 

ADRES 
lokalizacji 

punktu 
wywozowego 

wraz z 
podaniem 

nazwy firmy 

 
ADRES NIERUCHOMOŚCI 

 
 
 
 
 
 

NUMER 
GEODEZYJNY 
DZIAŁKI WRAZ  

Z OZNACZENIEM 
KSIĘGI 

WIECZYSTEJ* 
(wypełnić  

w przypadku braku 
numeru 

nieruchomości) 

LICZBA POJEMNIKÓW/WORKÓW*** 

Papier                                    Szkło Bioodpady  

ulica 
nr 

domu 
nr 

lokalu 
kod 

pocztowy 

P
oj

em
ni

k 
„d

zw
on

” 
1 

50
0 

l 

P
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em
ni

k 
„d
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l 
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P
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l 

                                                                                                                                                                                              
                 

                                                                                                                                                                                             
                 

                                                                                                                                                                                             
                 

                                                                                                                                                                                             
                 

                                                                                                                                                                                             
                 

                                                                                                                                                                                             
                 

       
                                          
   SUMA** – ODPOWIEDNIE DANE NALEŻY PRZENIEŚĆ DO DEKLARACJI W POZ.:    
                         
                           

                 

153. 157. 161. 165. 
 
 

169. 173. 177. 181. 185. 189. 193. 197. 201. 205. 209. 213. 217. 

 
*     numer geodezyjny działki/działek, z której/których składa się nieruchomość 
***  należy zaznaczyć po jednym z pojemników lub worku z każdej frakcji (kolor pojemnika) 

  
                                                                     
 
 
                                                                                                                                                                        

………………………………………………………………………                                                             ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
        Data złożenia (dzień – miesiąc – rok)                                                                                                           Czytelny podpis / podpis i pieczęć osoby składającej                                                                                            
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                     Załącznik nr 2 do uchwały Nr PR.0007.136.2020 
                     Rady Miasta Ruda Śląska 
                      z dnia 26.11.2020 

 
POLA JASNE NALEŻY WYPEŁNIAĆ DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

 

  DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  
- 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. 
 poz. 1439) 

Składający 
- Właściciel nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy,  
- Właściciel innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 

 

Termin składania 
Do 14 dni od dnia, uzyskania statusu właściciela danej nieruchomości. Kolejne deklaracje należy złożyć w terminie  
do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości 
należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.   

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 
  

URZĄD MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
PLAC JANA PAWŁA II 6 
41-709 RUDA ŚLĄSKA 

 

 

 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (należy wypełnić obowiązkowo) 

 

Właściciel nieruchomości ma obowiązek złożenia deklaracji zgodnie z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1439).1)                                      
1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X) 

ß 1. pierwsza deklaracja ( rok)2)                                     _ _ _ _ ß 2. zmiana danych (rok)3)                                     _ _ _ _ 

ß 3. wygaśnięcie ( rok)4)                                            _ _ _ _ ß 4. zmiana stawki opłaty (rok)5)                              _ _ _ _ 

 

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

2. Właściciel nieruchomości w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity  
Dz. U. z 2020 r. poz. 1439)  
ß 1. właściciel               ß 2. współwłaściciel               ß 3. użytkownik wieczysty               ß 4. zarządca               ß 5. użytkownik 

 
ß 6. inny podmiot władający nieruchomością (podać jaki)………………………………………………………………………………… 

 

C.1. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 

 
 
ß osoba fizyczna*      ß osoba prawna**   ß jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w tym spółka nieposiadająca      osobowości 

prawnej** 

C.2. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 

3. Nazwisko */Nazwa pełna **                                                                                                                                                                                                                        

4. Imię *  5. Numer PESEL *                                                                            
  

6. NIP **                                                                                            
  

7. REGON **                                                                                                          

C.3. ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY  

 

8. Kraj                                                            9. Województwo                                                          10. Powiat                                                    

11. Gmina                                                            
 

12. Ulica                                                                            13. Nr domu           14. Nr lokalu         

15. Miejscowość                                         16. Kod pocztowy                                                    17. Poczta                                          
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D. ADRES ORAZ RODZAJ NIERUCHOMOŚCI  
 

 

Należy podać adres nieruchomości, z której będą odbierane odpady komunalne, a w przypadku posiadania większej 
liczby nieruchomości należy wypełnić załącznik nr 1  
51. Gmina 

Ruda Śląska 
52. Ulica                                                                                                                                                         

53. Nr domu   54. Nr lokalu  55. Kod pocztowy                                     

56. Nr umowy dzierżawy / nr działki geodezyjnej                                                                                                                                                                       

57. Nieruchomość, na której znajduje się 
domek letniskowy 

                  ß 

58.  Inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno- wypoczynkowe. 

ß 
 

 

 

E. RYCZAŁTOWA OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK, DLA  
WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ DOMEK LETNISKOWY LUB INNEJ 
NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE  
    

 

Oświadczam, że dla nieruchomości wskazanej w części D lub w załączniku nr 1 do deklaracji odpady komunalne 
zbierane będą w sposób selektywny 

Liczba nieruchomości, na 
której znajduje się domek 

letniskowy  
lub liczba innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe 

Ryczałtowa stawka opłaty za 
gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 
(zgodnie z obowiązującą 

uchwałą) 

Ryczałtowa opłata  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 

rok  
(poz. 59 x poz. 60) 

59.                                                                 60.                                                                61.                                                                                      
 

 

          C.4. ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnić w przypadku gdy jest inny niż adres wskazany w pkt. C.3) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

18. Kraj                                                            19. Województwo                                                          20. Powiat                                                    

21. Gmina                                                            
 

22. Ulica                                                                            23. Nr domu           24. Nr lokalu         

25. Miejscowość                                         26. Kod pocztowy                                                    27. Poczta                                          

 
C.5. DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELA 6) 

 
 
 
 
 
 

28. Nazwisko 

29. Imię 30. Numer PESEL 

C.6. ADRES ZAMIESZKANIA WSPÓŁWŁAŚCICIELA 

 
 
 
 
 
 
 

31. Kraj 32. Województwo 33. Powiat 

34. Gmina 35. Ulica 36. Nr domu 37. Nr lokalu 

38. Miejscowość 39. Kod pocztowy 40. Poczta 

 
C.7. ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnia się w przypadku gdy jest inny niż adres wskazany w pkt. C.6) 

 
 
 
 
 
 
 

41. Kraj 42. Województwo 43. Powiat 

44. Gmina 45. Ulica 46. Nr domu 47.Nr lokalu 

48. Miejscowość 49. Kod pocztowy 50. Poczta 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 14 – Poz. 8742



 
 
 

 

F. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH 

 
 
 

62. Załącznik nr 1 (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X) 
 
            ß TAK           ß NIE 

63. Liczba  załączników nr 1 
                                                                                                        
  

 

 

G. INFORMACJA O PRZYCZYNIE WYGAŚNIĘCIA OBOWIĄZKU7) 

(należy obowiązkowo wypełnić w przypadku wyboru w części B poz. 1 pkt 3 deklaracji) 

 

64. Opis stanu faktycznego 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                     
                
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

 
H. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Ruda Śląska, z siedzibą władz w Urzędzie Miasta 
Ruda Śląska, 41-709 Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych 
z ochroną danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej iod@ruda-sl.pl lub pisemnie na adres siedziby 
Administratora. 

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust 1 lit. e i c RODO w związku z realizacją zadania 
określonego przepisami prawa art. 6m ust. 1, ust. 1a i ust. 1b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach, którego dotyczy niniejsza deklaracja. 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane: 
1) dostawcom usług  informatycznych, którym zlecamy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych. 

Podmioty te przetwarzają dane na postawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych; 
2) przedsiębiorcy/przedsiębiorcom świadczącym usługi w zakresie, odbioru, zagospodarowania i zbierania odpadów 

komunalnych, wyłonionym/mi w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w oparciu o przepisy 
wydane na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych; 

3) innym podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały 

zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego dane osobowe zostały zebrane,  
w związku z obowiązkiem archiwizacji dokumentacji, Pani/Pana dane osobowe będą zarchiwizowane zgodnie z kat. 
archiwalną B10, tj. 10 lat. 

6. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora: 
1) dostępu do treści swoich danych osobowych; 
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
3) usunięcia swoich danych osobowych; 
4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; 
5) przenoszenia swoich danych osobowych, 

          a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych. 
7. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, 

przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jeśli nie poda Pani/Pan swoich danych, nie 
będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami 
prawa. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.          
 

 
I. POUCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 
 

 
 

Pouczenie 
 

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy  
z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U z 2020 r.  
poz. 1427 ze zm.).  
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 65. Imię                                              66. Nazwisko                                         67. Telefon kontaktowy                                  
 

68. Data (dzień – miesiąc – rok) 
 
  _ _ - _ _ - _ _ _ _ 

69. Czytelny podpis/podpis i pieczęć8)                                                                             

 
 
 
 
 

70. Imię 

 

71. Nazwisko 

 

72. Telefon kontaktowy 

 
73. Data (dzień – miesiąc – rok) 

  _ _ - _ _ - _ _ _ _ 

74. Czytelny podpis/podpis i pieczęć8)                                                                              

 
 

 

J. ADNOTACJE URZĘDOWE 

  Data złożenia deklaracji (dzień – miesiąc – rok) 
 
 

 _ _ - _ _ - _ _ _ _ 

 Czytelny podpis/podpis i pieczęć przyjmującego deklarację 

 Uwagi: 

 
 
Objaśnienia: 
 

1) W przypadku zmiany właściciela nieruchomości w ciągu roku, nowy właściciel zobowiązany będzie do uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

w kolejnym roku kalendarzowym. 

2) Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia uzyskania 

statusu właściciela danej nieruchomości. 

3) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  właściciel nieruchomości jest 

obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.   

4) W przypadku wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty (np. sprzedaż nieruchomości), właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia deklaracji wypełniając część 

B, C, D, E, F, G oraz I deklaracji. W części G należy przedstawić opis stanu faktycznego.  

5) Właściciel nieruchomości wobec którego została wydana decyzja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku zmiany danych jest 

obowiązany do złożenia deklaracji, dotyczy to również przypadku zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

6) Rozumie się także użytkownika wieczystego, użytkownika lub inny podmiot władający nieruchomością. 

7)      Należy opisać zaistniały stan faktyczny mający wpływ na wygaśnięcie obowiązku uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub mający wpływ na złożenie 

korekty i powołać okoliczności, które potwierdzają ten opis.  Wypełnia się w przypadku wyboru w części B poz.1 pkt 3. 

8) Pod deklaracją powinny podpisać się osoby reprezentujące składającego deklarację zgodnie ze sposobem reprezentacji przewidzianym w statucie lub innym akcie prawnym 

albo pełnomocnik/pełnomocnicy (na podstawie rozdziału 3a Ordynacji podatkowej). Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji winno być złożone na druku UPL-1P, lub 

zawierać wszystkie dane z druku UPL-1P.  Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej –zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 oraz części IV załącznika ustawy z dnia 

16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm.). 
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* numer geodezyjny działki/działek, z której/których składa się nieruchomość 

 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                         

………………………………………………………………………         ………………………………………………………………………………………… 
     Data złożenia (dzień – miesiąc – rok)         Czytelny podpis/podpis i pieczęć osoby składającej deklarację 
 

 

 

 
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

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

 

Lp. 
ADRES 

lokalizacja punktu wywozowego 

ADRES NIERUCHOMOŚCI 

Numer geodezyjny działki * 

ulica 
nr 

domu 
nr 

lokalu 
Kod pocztowy 
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr PR.0007.136.2020 Rady 

Miasta Ruda Śląska z dnia 26.11.2020 r. do uchwały Nr 

PR.0007.136.2020 

Rady Miasta Ruda Śląska 

z dnia 26 listopada 2020 r. 

Układ informacji i powiązań miedzy nimi w Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xsd:schema 

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" 
xmlns:typ="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/" 
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" 
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" 
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:ins="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" 
xmlns:os="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" 
xmlns="http://rwd.sekap.pl/wzor/2020/10/29/2917/" 
targetNamespace="http://rwd.sekap.pl/wzor/2020/10/29/2917/" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified"> 

 <xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd"/> 

 <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" 
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"/> 

 <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" 
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"/> 

 <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" 
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd"/> 

 <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" 
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd"/> 

 <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" 
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd"/> 

 <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/" 
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/typy.xsd"/> 

 <xsd:annotation> 

  <xsd:documentation>Deklaracja o wysokoĹ›ci opĹ‚aty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi</xsd:documentation> 

 </xsd:annotation> 

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

 <xsd:complexType name="DokumentTyp"> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp"/> 

   <xsd:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp"/> 
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   <xsd:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentuTyp"/> 

   <xsd:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

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

  <xsd:complexContent mixed="false"> 

   <xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp"> 

    <xsd:sequence> 

     <xsd:element name="PodstawaPrawna" type="xsd:string" 

      fixed="Ustawa z dnia 13 wrzeĹ›nia 1996 r. o utrzymaniu 
czystoĹ›ci i porzÄ…dku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1439.)."> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        Podstawa prawna 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

     </xsd:element> 

     <xsd:element name="Skladajacy" type="xsd:string" 

      fixed="- WĹ‚aĹ›ciciel nieruchomoĹ›ci, na ktĂłrej znajduje 
siÄ™ domek letniskowy, - WĹ‚aĹ›ciciel innej nieruchomoĹ›ci wykorzystywanej na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        SkĹ‚adajÄ…cy 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

     </xsd:element> 

     <xsd:element name="Termin" type="xsd:string" 

      fixed="Do 14 dni od dnia, uzyskania statusu wĹ‚aĹ›ciciela 
danej nieruchomoĹ›ci. Kolejne deklaracje naleĹĽy zĹ‚oĹĽyÄ‡ w terminie do 10 dnia miesiÄ…ca 
nastÄ™pujÄ…cego po miesiÄ…cu, w ktĂłrym nastÄ…piĹ‚a zmiana danych bÄ™dÄ…cych podstawÄ… 
ustalenia wysokoĹ›ci naleĹĽnej opĹ‚aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. "> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        Termin zĹ‚oĹĽenia deklaracji: 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

     </xsd:element> 

     <xsd:element name="MiejsceSkladania" 

      type="xsd:string" 
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      fixed="UrzÄ…d Miasta Ruda ĹšlÄ…ska, Plac Jana PawĹ‚a II 
6, 41-709 Ruda ĹšlÄ…ska"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

A.         MIEJSCE SKĹ�ADANIA DEKLARACJI: 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

     </xsd:element> 

     <xsd:element name="ObowiazekZlozenia"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

B.         OBOWIÄ„ZEK ZĹ�OĹ»ENIA DEKLARACJI 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

      <xsd:complexType> 

       <xsd:sequence> 

        <xsd:element name="Informacja1"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           WĹ‚aĹ›ciciel 
nieruchomoĹ›ci ma 

          
 obowiÄ…zek zĹ‚oĹĽenia 

           deklaracji 
zgodnie z art. 6m 

           ustawy z dnia 
13 wrzeĹ›nia 

           1996 r. 
o utrzymaniu 

           czystoĹ›ci 
i porzÄ…dku w 

           gminach 
(tekst jednolity Dz. 

U.            z 2020 r. poz. 1439) 

         
 </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

         <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 

           <xsd:element 

           
 name="OkolicznosciZlozenia" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 
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 <xsd:annotation> 

            
 <xsd:documentation> 

            
  OkolicznoĹ›ci 

            
  powodujÄ…ce 

            
  obowiÄ…zek 

            
  zĹ‚oĹĽenia 

            
  deklaracji 

            
 </xsd:documentation> 

           
 </xsd:annotation> 

           
 <xsd:complexType> 

            
 <xsd:sequence> 

            
  <xsd:choice> 

            
   <xsd:element 

            
    name="Pierwsza" type="xsd:date"> 

            
    <xsd:annotation> 

            
     <xsd:documentation> 

            
      Pierwsza 

            
      deklaracja 

            
     </xsd:documentation> 

            
    </xsd:annotation> 

            
   </xsd:element> 

            
   <xsd:element 

            
    name="ZmianaDanych" type="xsd:date"> 
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    <xsd:annotation> 

            
     <xsd:documentation> 

            
      Zmiana 

            
      danych 

            
     </xsd:documentation> 

            
    </xsd:annotation> 

            
   </xsd:element> 

            
   <xsd:element 

            
    name="Wygasniecie" type="xsd:date"> 

            
    <xsd:annotation> 

            
     <xsd:documentation> 

            
      WygaĹ›niÄ™cie 

            
     </xsd:documentation> 

            
    </xsd:annotation> 

            
   </xsd:element> 

            
   <xsd:element 

            
    name="ZmianaStawki" type="xsd:date"> 

            
    <xsd:annotation> 

            
     <xsd:documentation> 

            
      Zmiana 

            
      stawki 

            
      opĹ‚aty 

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

            
   </xsd:element> 

            
   <xsd:element 

            
    name="KorektaDeklaracji" type="xsd:date"> 

            
    <xsd:annotation> 

            
     <xsd:documentation> 

            
      Korekta 

            
      deklaracji 

            
     </xsd:documentation> 

            
    </xsd:annotation> 

            
   </xsd:element> 

            
  </xsd:choice> 

            
 </xsd:sequence> 

           
 </xsd:complexType> 

          
 </xsd:element> 

          </xsd:sequence> 

         </xsd:complexType> 

        </xsd:element> 

       </xsd:sequence> 

      </xsd:complexType> 

     </xsd:element> 

     <xsd:element name="DaneSkladajacego"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

C.         DANE SKĹ�ADAJÄ„CEGO 
DEKLARACJÄ� 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

      <xsd:complexType> 
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       <xsd:annotation> 

       
 <xsd:documentation></xsd:documentation> 

       </xsd:annotation> 

       <xsd:sequence> 

        <xsd:element name="Wlasnosc"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           WĹ‚aĹ›ciciel 
nieruchomoĹ›ci w 

           rozumieniu 
ustawy z dnia 13 

           wrzeĹ›nia 
1996 r. o 

           utrzymaniu 
czystoĹ›ci i 

           porzÄ…dku 
w gminach (tekst 

           jednolity 
Dz.U. z 2020 r. 

           poz. 1439) 

         
 </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

         <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 

           <xsd:choice> 

           
 <xsd:element 

            
 name="Wlasciciel" type="xsd:boolean"> 

            
 <xsd:annotation> 

            
  <xsd:documentation> 

            
   wĹ‚aĹ›ciciel 

            
  </xsd:documentation> 

            
 </xsd:annotation> 

           
 </xsd:element> 
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 <xsd:element 

            
 name="Wspolwlasciciel" type="xsd:boolean"> 

            
 <xsd:annotation> 

            
  <xsd:documentation> 

            
   wspĂłĹ‚wĹ‚aĹ›ciciel 

            
  </xsd:documentation> 

            
 </xsd:annotation> 

           
 </xsd:element> 

           
 <xsd:element 

            
 name="UzytkWieczysty" type="xsd:boolean"> 

            
 <xsd:annotation> 

            
  <xsd:documentation> 

            
   uĹĽytkownik 

            
   wieczysty 

            
  </xsd:documentation> 

            
 </xsd:annotation> 

           
 </xsd:element> 

           
 <xsd:element 

            
 name="Zarzadca" type="xsd:boolean"> 

            
 <xsd:annotation> 

            
  <xsd:documentation> 

            
   zarzÄ…dca 

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

           
 </xsd:element> 

           
 <xsd:element 

            
 name="Uzytkownik" type="xsd:boolean"> 

            
 <xsd:annotation> 

            
  <xsd:documentation> 

            
   uĹĽytkownik 

            
  </xsd:documentation> 

            
 </xsd:annotation> 

           
 </xsd:element> 

           
 <xsd:element 

            
 name="InnyPodmiot" type="xsd:string"> 

            
 <xsd:annotation> 

            
  <xsd:documentation> 

            
   inny podmiot 

            
   wĹ‚adajÄ…cy 

            
   nieruchomoĹ›ciÄ… 

            
   (podaÄ‡ jaki) 

            
  </xsd:documentation> 

            
 </xsd:annotation> 

           
 </xsd:element> 

          
 </xsd:choice> 

          </xsd:sequence> 

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

        <xsd:element 
name="DaneSkladajacego"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

C.            1. SKĹ�ADAJÄ„CY 
DEKLARACJÄ� 

         
 </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

         <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 

           <xsd:choice> 

           
 <xsd:element 

            
 name="OsobaFizyczna"> 

            
 <xsd:annotation> 

            
  <xsd:documentation> 

            
   Osoba 

            
   fizyczna 

            
  </xsd:documentation> 

            
 </xsd:annotation> 

            
 <xsd:complexType> 

            
  <xsd:sequence> 

            
   <xsd:element 

            
    name="Fizyczna1"> 

            
    <xsd:annotation> 

            
     <xsd:documentation> 

C.              
     2. 

            
      DANE 
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      IDENTYFIKACYJNE 

            
     </xsd:documentation> 

            
    </xsd:annotation> 

            
    <xsd:complexType> 

            
     <xsd:sequence> 

            
      <xsd:element 

            
       name="Imie5" type="os:ImieTyp"> 

            
       <xsd:annotation> 

            
        <xsd:documentation> 

            
         ImiÄ™ 

            
        </xsd:documentation> 

            
       </xsd:annotation> 

            
      </xsd:element> 

            
      <xsd:element 

            
       name="Nazwisko5" type="os:NazwiskoTyp"> 

            
       <xsd:annotation> 

            
        <xsd:documentation> 

            
         Nazwisko 

            
        </xsd:documentation> 

            
       </xsd:annotation> 

            
      </xsd:element> 

            
      <xsd:element 

            
       name="PESEL5" type="os:PESELTyp"> 
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       <xsd:annotation> 

            
        <xsd:documentation> 

            
         PESEL 

            
        </xsd:documentation> 

            
       </xsd:annotation> 

            
      </xsd:element> 

            
     </xsd:sequence> 

            
    </xsd:complexType> 

            
   </xsd:element> 

            
  </xsd:sequence> 

            
 </xsd:complexType> 

           
 </xsd:element> 

           
 <xsd:element 

            
 name="OsobaPrawna"> 

            
 <xsd:annotation> 

            
  <xsd:documentation> 

            
   Osoba prawna 

            
  </xsd:documentation> 

            
 </xsd:annotation> 

            
 <xsd:complexType> 

            
  <xsd:sequence> 

            
   <xsd:element 

            
    name="Prawna1"> 
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    <xsd:annotation> 

            
     <xsd:documentation> 

C.              
     2. 

            
      DANE 

            
      IDENTYFIKACYJNE 

            
     </xsd:documentation> 

            
    </xsd:annotation> 

            
    <xsd:complexType> 

            
     <xsd:sequence> 

            
      <xsd:element 

            
       name="Nazwa5" type="str:Tekst65Typ"> 

            
       <xsd:annotation> 

            
        <xsd:documentation> 

            
         Nazwa 

            
         peĹ‚na 

            
        </xsd:documentation> 

            
       </xsd:annotation> 

            
      </xsd:element> 

            
      <xsd:element 

            
       name="NIP5" type="os:NIPTyp"> 

            
       <xsd:annotation> 

            
        <xsd:documentation> 

            
         NIP 
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        </xsd:documentation> 

            
       </xsd:annotation> 

            
      </xsd:element> 

            
      <xsd:element 

            
       name="REGON5" type="ins:REGONTyp"> 

            
       <xsd:annotation> 

            
        <xsd:documentation> 

            
         REGON 

            
        </xsd:documentation> 

            
       </xsd:annotation> 

            
      </xsd:element> 

            
      <xsd:element 

            
       name="KRS5" type="ins:KRSTyp"> 

            
       <xsd:annotation> 

            
        <xsd:documentation> 

            
         KRS 

            
        </xsd:documentation> 

            
       </xsd:annotation> 

            
      </xsd:element> 

            
     </xsd:sequence> 

            
    </xsd:complexType> 

            
   </xsd:element> 

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

           
 </xsd:element> 

           
 <xsd:element 

            
 name="Jednostka"> 

            
 <xsd:annotation> 

            
  <xsd:documentation> 

            
   Jednostka 

            
   organizacyjna 

            
   nieposiadajÄ…ca 

            
   osobowoĹ›ci 

            
   prawnej, w 

            
   tym spĂłĹ‚ka 

            
   nieposiadajÄ…ca 

            
   osobowoĹ›ci 

            
   prawnej 

            
  </xsd:documentation> 

            
 </xsd:annotation> 

            
 <xsd:complexType> 

            
  <xsd:sequence> 

            
   <xsd:element 

            
    name="Jednostka1"> 

            
    <xsd:annotation> 

            
     <xsd:documentation> 
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C.              
     2. 

            
      DANE 

            
      IDENTYFIKACYJNE 

            
     </xsd:documentation> 

            
    </xsd:annotation> 

            
    <xsd:complexType> 

            
     <xsd:sequence> 

            
      <xsd:element 

            
       name="Nazwa6" type="str:Tekst65Typ"> 

            
       <xsd:annotation> 

            
        <xsd:documentation> 

            
         Nazwa 

            
         peĹ‚na 

            
        </xsd:documentation> 

            
       </xsd:annotation> 

            
      </xsd:element> 

            
      <xsd:element 

            
       name="NIP6" type="os:NIPTyp"> 

            
       <xsd:annotation> 

            
        <xsd:documentation> 

            
         REGON 

            
        </xsd:documentation> 

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

            
      <xsd:element 

            
       name="REGON6" type="ins:REGONTyp"> 

            
       <xsd:annotation> 

            
        <xsd:documentation> 

            
         NIP 

            
        </xsd:documentation> 

            
       </xsd:annotation> 

            
      </xsd:element> 

            
      <xsd:element 

            
       name="KRS6" type="ins:KRSTyp"> 

            
       <xsd:annotation> 

            
        <xsd:documentation> 

            
         KRS 

            
        </xsd:documentation> 

            
       </xsd:annotation> 

            
      </xsd:element> 

            
     </xsd:sequence> 

            
    </xsd:complexType> 

            
   </xsd:element> 

            
  </xsd:sequence> 

            
 </xsd:complexType> 

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

          </xsd:sequence> 

         </xsd:complexType> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element 

        
 name="AdresZamieszkaniaSiedziby"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

C.            3. ADRES 
ZAMIESZKANIA / 

           ADRES 
SIEDZIBY 

         
 </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

         <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 

           <xsd:element 
name="Kraj" 

           
 type="str:Tekst65Typ"> 

           
 <xsd:annotation> 

            
 <xsd:documentation> 

            
  Kraj 

            
 </xsd:documentation> 

           
 </xsd:annotation> 

          
 </xsd:element> 

           <xsd:element 
name="Powiat" 

           
 type="adr:PowiatTyp"> 

           
 <xsd:annotation> 

            
 <xsd:documentation> 
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  Powiat 

            
 </xsd:documentation> 

           
 </xsd:annotation> 

          
 </xsd:element> 

           <xsd:element 

           
 name="Wojwodztwo" type="adr:WojewodztwoTyp"> 

           
 <xsd:annotation> 

            
 <xsd:documentation> 

            
  WojewĂłdztwo 

            
 </xsd:documentation> 

           
 </xsd:annotation> 

          
 </xsd:element> 

           <xsd:element 
name="Gmina" 

           
 type="str:Tekst65Typ"> 

           
 <xsd:annotation> 

            
 <xsd:documentation> 

            
  Gmina 

            
 </xsd:documentation> 

           
 </xsd:annotation> 

          
 </xsd:element> 

           <xsd:element 
name="Ulica" 

           
 type="str:Tekst65Typ"> 

           
 <xsd:annotation> 
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 <xsd:documentation> 

            
  Ulica 

            
 </xsd:documentation> 

           
 </xsd:annotation> 

          
 </xsd:element> 

           <xsd:element 
name="NrDomu1" 

           
 type="adr:BudynekTyp"> 

           
 <xsd:annotation> 

            
 <xsd:documentation> 

            
  Nr domu 

            
 </xsd:documentation> 

           
 </xsd:annotation> 

          
 </xsd:element> 

           <xsd:element 

           
 name="NrLokalu1" type="adr:LokalTyp"> 

           
 <xsd:annotation> 

            
 <xsd:documentation> 

            
  Nr lokalu 

            
 </xsd:documentation> 

           
 </xsd:annotation> 

          
 </xsd:element> 

           <xsd:element 

           
 name="Miejscowosc" type="adr:MiejscowoscTyp"> 

           
 <xsd:annotation> 
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 <xsd:documentation> 

            
  MiejscowoĹ›Ä‡ 

            
 </xsd:documentation> 

           
 </xsd:annotation> 

          
 </xsd:element> 

           <xsd:element 

           
 name="KodPocztowy" type="adr:KodPocztowyTyp"> 

           
 <xsd:annotation> 

            
 <xsd:documentation> 

            
  Kod pocztowy 

            
 </xsd:documentation> 

           
 </xsd:annotation> 

          
 </xsd:element> 

           <xsd:element 
name="Poczta" 

           
 type="adr:PocztaTyp"> 

           
 <xsd:annotation> 

            
 <xsd:documentation> 

            
  Poczta 

            
 </xsd:documentation> 

           
 </xsd:annotation> 

          
 </xsd:element> 

          </xsd:sequence> 

         </xsd:complexType> 

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

         minOccurs="0" 
maxOccurs="1"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

C.            4. ADRES DO 
KORESPONDENCJI 

         
 </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

         <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 

           <xsd:element 
name="Kraj" 

           
 type="str:Tekst65Typ"> 

           
 <xsd:annotation> 

            
 <xsd:documentation> 

            
  Kraj 

            
 </xsd:documentation> 

           
 </xsd:annotation> 

          
 </xsd:element> 

           <xsd:element 
name="Powiat" 

           
 type="adr:PowiatTyp"> 

           
 <xsd:annotation> 

            
 <xsd:documentation> 

            
  Powiat 

            
 </xsd:documentation> 

           
 </xsd:annotation> 

          
 </xsd:element> 
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           <xsd:element 

           
 name="Wojewodztwo" type="adr:WojewodztwoTyp"> 

           
 <xsd:annotation> 

            
 <xsd:documentation> 

            
  WojewĂłdztwo 

            
 </xsd:documentation> 

           
 </xsd:annotation> 

          
 </xsd:element> 

           <xsd:element 
name="Gmina" 

           
 type="str:Tekst65Typ"> 

           
 <xsd:annotation> 

            
 <xsd:documentation> 

            
  Gmina 

            
 </xsd:documentation> 

           
 </xsd:annotation> 

          
 </xsd:element> 

           <xsd:element 
name="Ulica" 

           
 type="str:Tekst65Typ"> 

           
 <xsd:annotation> 

            
 <xsd:documentation> 

            
  Ulica 

            
 </xsd:documentation> 

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

           <xsd:element 
name="NrDomu2" 

           
 type="adr:BudynekTyp"> 

           
 <xsd:annotation> 

            
 <xsd:documentation> 

            
  Nr domu 

            
 </xsd:documentation> 

           
 </xsd:annotation> 

          
 </xsd:element> 

           <xsd:element 

           
 name="NrLokalu2" type="adr:LokalTyp"> 

           
 <xsd:annotation> 

            
 <xsd:documentation> 

            
  Nr lokalu 

            
 </xsd:documentation> 

           
 </xsd:annotation> 

          
 </xsd:element> 

           <xsd:element 

           
 name="Miejscowosc" type="adr:MiejscowoscTyp"> 

           
 <xsd:annotation> 

            
 <xsd:documentation> 

            
  MiejscowoĹ›Ä‡ 

            
 </xsd:documentation> 

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

           <xsd:element 

           
 name="KodPocztowy" type="adr:KodPocztowyTyp"> 

           
 <xsd:annotation> 

            
 <xsd:documentation> 

            
  Kod pocztowy 

            
 </xsd:documentation> 

           
 </xsd:annotation> 

          
 </xsd:element> 

           <xsd:element 
name="Poczta" 

           
 type="adr:PocztaTyp"> 

           
 <xsd:annotation> 

            
 <xsd:documentation> 

            
  Poczta 

            
 </xsd:documentation> 

           
 </xsd:annotation> 

          
 </xsd:element> 

          </xsd:sequence> 

         </xsd:complexType> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element 
name="DaneIdentyfikacyjne2" 

         minOccurs="0" 
maxOccurs="1"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

C.            5. DANE 
IDENTYFIKACYJNE 
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 WSPĂ“Ĺ�WĹ�AĹšCICIELI 

          
 NIERUCHOMOĹšCI 

         
 </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

         <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 

           <xsd:element 

           
 name="Oswiadczenie5"> 

           
 <xsd:annotation> 

            
 <xsd:documentation> 

            
  JeĹĽeli 

            
  skĹ‚adajÄ…cych 

            
  deklaracjÄ™ 

            
  wspĂłĹ‚wĹ‚aĹ›cicieli, 

            
  jest wiÄ™cej niĹĽ 

            
  dwĂłch naleĹĽy 

            
  doĹ‚Ä…czyÄ‡ 

            
  odpowiedniÄ… 

            
  liczbÄ™ 

            
  zaĹ‚Ä…cznikĂłw nr 

            
  1, okreĹ›lajÄ…cych 

            
  kaĹĽdego 

            
  kolejnego 

            
  wspĂłĹ‚wĹ‚aĹ›ciciela 
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 </xsd:documentation> 

           
 </xsd:annotation> 

           
 <xsd:complexType> 

            
 <xsd:sequence> 

            
  <xsd:element 

            
   name="LiczbaMieszkancow3" type="xsd:string"> 

            
   <xsd:annotation> 

            
    <xsd:documentation> 

            
     Liczba 

            
     wspĂłĹ‚wĹ‚aĹ›cicieli 

            
    </xsd:documentation> 

            
   </xsd:annotation> 

            
  </xsd:element> 

            
 </xsd:sequence> 

           
 </xsd:complexType> 

          
 </xsd:element> 

          </xsd:sequence> 

         </xsd:complexType> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element 

        
 name="DaneIdentyfikacyjneWspolwlasciciela" minOccurs="0" 

         maxOccurs="1"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

C.            6. DANE 
IDENTYFIKACYJNE 

          
 WSPĂ“Ĺ�WĹ�AĹšCICIELA 
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 </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

         <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 

           <xsd:element 
name="Nazwisko" 

           
 type="os:NazwiskoTyp"> 

           
 <xsd:annotation> 

            
 <xsd:documentation> 

            
  Nazwisko 

            
 </xsd:documentation> 

           
 </xsd:annotation> 

          
 </xsd:element> 

           <xsd:element 
name="Imie" 

           
 type="os:ImieTyp"> 

           
 <xsd:annotation> 

            
 <xsd:documentation> 

            
  ImiÄ™ 

            
 </xsd:documentation> 

           
 </xsd:annotation> 

          
 </xsd:element> 

           <xsd:element 
name="PESEL" 

           
 type="os:PESELTyp"> 

           
 <xsd:annotation> 

            
 <xsd:documentation> 
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  PESEL 

            
 </xsd:documentation> 

           
 </xsd:annotation> 

          
 </xsd:element> 

          </xsd:sequence> 

         </xsd:complexType> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element 
name="AdresWspolwasciciela" 

         minOccurs="0" 
maxOccurs="1"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

C.            7. ADRES 
ZAMIESZKANIA 

          
 WSPĂ“Ĺ�WĹ�AĹšCICIELA 

         
 </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

         <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 

           <xsd:element 
name="Kraj" 

           
 type="str:Tekst65Typ"> 

           
 <xsd:annotation> 

            
 <xsd:documentation> 

            
  Kraj 

            
 </xsd:documentation> 

           
 </xsd:annotation> 

          
 </xsd:element> 

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

           
 <xsd:annotation> 

            
 <xsd:documentation> 

            
  Powiat 

            
 </xsd:documentation> 

           
 </xsd:annotation> 

          
 </xsd:element> 

           <xsd:element 

           
 name="Wojewodztwo" type="adr:WojewodztwoTyp"> 

           
 <xsd:annotation> 

            
 <xsd:documentation> 

            
  WojewĂłdztwo 

            
 </xsd:documentation> 

           
 </xsd:annotation> 

          
 </xsd:element> 

           <xsd:element 
name="Gmina" 

           
 type="str:Tekst65Typ"> 

           
 <xsd:annotation> 

            
 <xsd:documentation> 

            
  Gmina 

            
 </xsd:documentation> 

           
 </xsd:annotation> 

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

           
 type="adr:UlicaTyp"> 

           
 <xsd:annotation> 

            
 <xsd:documentation> 

            
  Ulica 

            
 </xsd:documentation> 

           
 </xsd:annotation> 

          
 </xsd:element> 

           <xsd:element 
name="NrDomu3" 

           
 type="adr:BudynekTyp"> 

           
 <xsd:annotation> 

            
 <xsd:documentation> 

            
  Nr domu 

            
 </xsd:documentation> 

           
 </xsd:annotation> 

          
 </xsd:element> 

           <xsd:element 

           
 name="NrLokalu3" type="adr:LokalTyp"> 

           
 <xsd:annotation> 

            
 <xsd:documentation> 

            
  Nr lokalu 

            
 </xsd:documentation> 

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

           <xsd:element 

           
 name="Miejscowosc" type="adr:MiejscowoscTyp"> 

           
 <xsd:annotation> 

            
 <xsd:documentation> 

            
  MiejscowoĹ›Ä‡ 

            
 </xsd:documentation> 

           
 </xsd:annotation> 

          
 </xsd:element> 

           <xsd:element 

           
 name="KodPocztowy" type="adr:KodPocztowyTyp"> 

           
 <xsd:annotation> 

            
 <xsd:documentation> 

            
  Kod pocztowy 

            
 </xsd:documentation> 

           
 </xsd:annotation> 

          
 </xsd:element> 

           <xsd:element 
name="Poczta" 

           
 type="adr:PocztaTyp"> 

           
 <xsd:annotation> 

            
 <xsd:documentation> 

            
  Poczta 

            
 </xsd:documentation> 

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

          </xsd:sequence> 

         </xsd:complexType> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element 

        
 name="AdresKorespondencyjny" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

C.            8. ADRES DO 
KORESPONDENCJI 

         
 </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

         <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 

           <xsd:element 
name="Kraj" 

           
 type="str:Tekst65Typ"> 

           
 <xsd:annotation> 

            
 <xsd:documentation> 

            
  Kraj 

            
 </xsd:documentation> 

           
 </xsd:annotation> 

          
 </xsd:element> 

           <xsd:element 
name="Powiat" 

           
 type="adr:PowiatTyp"> 

           
 <xsd:annotation> 

            
 <xsd:documentation> 

            
  Powiat 
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 </xsd:documentation> 

           
 </xsd:annotation> 

          
 </xsd:element> 

           <xsd:element 

           
 name="Wojewodztwo" type="adr:WojewodztwoTyp"> 

           
 <xsd:annotation> 

            
 <xsd:documentation> 

            
  WojewĂłdztwo 

            
 </xsd:documentation> 

           
 </xsd:annotation> 

          
 </xsd:element> 

           <xsd:element 
name="Gmina" 

           
 type="str:Tekst65Typ"> 

           
 <xsd:annotation> 

            
 <xsd:documentation> 

            
  Gmina 

            
 </xsd:documentation> 

           
 </xsd:annotation> 

          
 </xsd:element> 

           <xsd:element 
name="Ulica" 

           
 type="adr:UlicaTyp"> 

           
 <xsd:annotation> 

            
 <xsd:documentation> 
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  Ulica 

            
 </xsd:documentation> 

           
 </xsd:annotation> 

          
 </xsd:element> 

           <xsd:element 
name="NrDomu4" 

           
 type="adr:BudynekTyp"> 

           
 <xsd:annotation> 

            
 <xsd:documentation> 

            
  Nr domu 

            
 </xsd:documentation> 

           
 </xsd:annotation> 

          
 </xsd:element> 

           <xsd:element 

           
 name="NrLokalu4" type="adr:LokalTyp"> 

           
 <xsd:annotation> 

            
 <xsd:documentation> 

            
  Nr lokalu 

            
 </xsd:documentation> 

           
 </xsd:annotation> 

          
 </xsd:element> 

           <xsd:element 

           
 name="Miejscowosc" type="adr:MiejscowoscTyp"> 

           
 <xsd:annotation> 

            
 <xsd:documentation> 
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  MiejscowoĹ›Ä‡ 

            
 </xsd:documentation> 

           
 </xsd:annotation> 

          
 </xsd:element> 

           <xsd:element 

           
 name="KodPocztowy" type="adr:KodPocztowyTyp"> 

           
 <xsd:annotation> 

            
 <xsd:documentation> 

            
  Kod pocztowy 

            
 </xsd:documentation> 

           
 </xsd:annotation> 

          
 </xsd:element> 

           <xsd:element 
name="Poczta" 

           
 type="adr:PocztaTyp"> 

           
 <xsd:annotation> 

            
 <xsd:documentation> 

            
  Poczta 

            
 </xsd:documentation> 

           
 </xsd:annotation> 

          
 </xsd:element> 

          </xsd:sequence> 

         </xsd:complexType> 

        </xsd:element> 

       </xsd:sequence> 

      </xsd:complexType> 

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

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

D.         ADRES NIERUCHOMOĹšCI 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

      <xsd:complexType> 

       <xsd:sequence> 

        <xsd:element 
name="AdresNieruInfo"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           NaleĹĽy 
podaÄ‡ adres 

          
 nieruchomoĹ›ci, z ktĂłrej bÄ™dÄ… 

           odbierane 
odpady komunalne, 

           a 
w przypadku posiadania 

           wiÄ™kszej 
liczby 

          
 nieruchomoĹ›ci naleĹĽy 

           wypeĹ‚niÄ‡ 
zaĹ‚Ä…cznik nr 2 

           i/lub 
zaĹ‚Ä…cznik nr 3 do 

           deklaracji 

         
 </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

         <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 

           <xsd:element 
name="Gmina3" 

           
 type="adr:GminaTyp"> 

           
 <xsd:annotation> 

            
 <xsd:documentation> 
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  Gmina 

            
 </xsd:documentation> 

           
 </xsd:annotation> 

          
 </xsd:element> 

           <xsd:element 
name="Ulica" 

           
 type="adr:UlicaTyp"> 

           
 <xsd:annotation> 

            
 <xsd:documentation> 

            
  Ulica 

            
 </xsd:documentation> 

           
 </xsd:annotation> 

          
 </xsd:element> 

           <xsd:element 
name="NrDomu5" 

           
 type="adr:BudynekTyp"> 

           
 <xsd:annotation> 

            
 <xsd:documentation> 

            
  Nr domu 

            
 </xsd:documentation> 

           
 </xsd:annotation> 

          
 </xsd:element> 

           <xsd:element 

           
 name="NrLokalu5" type="adr:LokalTyp"> 

           
 <xsd:annotation> 
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 <xsd:documentation> 

            
  Nr lokalu 

            
 </xsd:documentation> 

           
 </xsd:annotation> 

          
 </xsd:element> 

           <xsd:element 

           
 name="KodPocztowy" type="adr:KodPocztowyTyp"> 

           
 <xsd:annotation> 

            
 <xsd:documentation> 

            
  Kod pocztowy 

            
 </xsd:documentation> 

           
 </xsd:annotation> 

          
 </xsd:element> 

           <xsd:element 

           
 name="NrDzialki" type="xsd:string"> 

           
 <xsd:annotation> 

            
 <xsd:documentation> 

            
  Numer geodezyjny 

            
  dziaĹ‚ki, z 

            
  ktĂłrej skĹ‚ada 

            
  siÄ™ nieruchomoĹ›Ä‡ 

            
  wraz z 

            
  oznaczeniem 

            
  ksiÄ™gi 
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  wieczystej 

            
 </xsd:documentation> 

           
 </xsd:annotation> 

          
 </xsd:element> 

          </xsd:sequence> 

         </xsd:complexType> 

        </xsd:element> 

       </xsd:sequence> 

      </xsd:complexType> 

     </xsd:element> 

     <xsd:element name="KompostownikOswiadczenie"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

E.         OĹšWIADCZENIE O POSIADANIU 

        KOMPOSTOWNIKA 
PRZYDOMOWEGO I 

        KOMPOSTOWANIU 
BIOODPADĂ“W NA TERENIE 

        NIERUCHOMOĹšCI 
JEDNORODZINNEJ 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

      <xsd:complexType> 

       <xsd:sequence> 

        <xsd:element name="Komp"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           zaznaczyÄ‡ 
wĹ‚aĹ›ciwÄ… pozycjÄ™, 

           a 
w przypadku posiadania 

           wiÄ™kszej 
liczby 

          
 nieruchomoĹ›ci naleĹĽy 

           wypeĹ‚niÄ‡ 
zaĹ‚Ä…cznik nr 2 do 

           deklaracji 
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 </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

         <xsd:complexType> 

          <xsd:choice> 

           <xsd:element 
name="Tak" 

           
 type="xsd:boolean"> 

           
 <xsd:annotation> 

            
 <xsd:documentation> 

            
  posiadam 

            
  kompostownik 

            
  przydomowy i 

            
  kompostujÄ™ w nim 

            
  bioodpady 

            
  stanowiÄ…ce 

            
  odpady komunalne 

            
 </xsd:documentation> 

           
 </xsd:annotation> 

          
 </xsd:element> 

           <xsd:element 
name="Nie" 

           
 type="xsd:boolean"> 

           
 <xsd:annotation> 

            
 <xsd:documentation> 

            
  nie posiadam 

            
  kompostownika 
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  przydomowego i 

            
  nie kompostujÄ™ w 

            
  nim odpadĂłw 

            
  stanowiÄ…cych 

            
  bioodpady 

            
  komunalne 

            
 </xsd:documentation> 

           
 </xsd:annotation> 

          
 </xsd:element> 

          </xsd:choice> 

         </xsd:complexType> 

        </xsd:element> 

       </xsd:sequence> 

      </xsd:complexType> 

     </xsd:element> 

     <xsd:element name="Zalaczniki"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

F.         ZAĹ�Ä„CZNIKI 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

      <xsd:complexType> 

       <xsd:sequence> 

        <xsd:element name="Zal1" 
minOccurs="0" 

         maxOccurs="1"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

          
 ZAĹ�Ä„CZNIK NR 1 DO DEKLARACJI 

           O 
WYSOKOĹšCI OPĹ�ATY ZA 

          
 GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
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 KOMUNALNYMI WYKAZ 

          
 WSPĂ“Ĺ�WĹ�AĹšCICIELI 

         
 </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

         <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 

           <xsd:element 

           
 name="DaneWspolwlasciciela1" minOccurs="0" 

           
 maxOccurs="unbounded"> 

           
 <xsd:annotation> 

            
 <xsd:documentation> 

            
  DANE 

            
  IDENTYFIKACYJNE 

            
  WSPĂ“Ĺ�WĹ�AĹšCICIELA 

            
  NIERUCHOMOĹšCI 

            
 </xsd:documentation> 

           
 </xsd:annotation> 

           
 <xsd:complexType> 

            
 <xsd:sequence> 

            
  <xsd:element 

            
   name="Dane1"> 

            
   <xsd:annotation> 

            
    <xsd:documentation> 

A.               
   1 
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     DANE 

            
     IDENTYFIKACYJNE 

            
     WSPĂ“Ĺ�WĹ�AĹšCICIELA 

            
    </xsd:documentation> 

            
   </xsd:annotation> 

            
   <xsd:complexType> 

            
    <xsd:sequence> 

            
     <xsd:element 

            
      name="NazwiskoNazwa" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        Nazwisko 

            
        / 

            
        Nazwa 

            
        peĹ‚na 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element 

            
      name="Imie9" type="os:ImieTyp"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        ImiÄ™ 
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       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element 

            
      name="PESEL2" type="os:PESELTyp"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        Numer 

            
        PESEL 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element 

            
      name="NIP" type="os:NIPTyp"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        NIP 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element 

            
      name="REGON" type="ins:REGONTyp"> 

            
      <xsd:annotation> 
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       <xsd:documentation> 

            
        REGON 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element 

            
      name="KRS" type="ins:KRSTyp"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        KRS 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
    </xsd:sequence> 

            
   </xsd:complexType> 

            
  </xsd:element> 

            
  <xsd:element 

            
   name="AdresZamieszkania1"> 

            
   <xsd:annotation> 

            
    <xsd:documentation> 

A.               
   2 

            
     ADRES 

            
     ZAMIESZKANIA 
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     / 

            
     ADRES 

            
     SIEDZIBY 

            
     WSPĂ“Ĺ�WĹ�AĹšCICIELA 

            
    </xsd:documentation> 

            
   </xsd:annotation> 

            
   <xsd:complexType> 

            
    <xsd:sequence> 

            
     <xsd:element 

            
      name="Kraj" type="str:Tekst65Typ"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        Kraj 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element 

            
      name="Wojewodztwo" 
type="adr:WojewodztwoTyp"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        WojewĂłdztwo 

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

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element 

            
      name="Powiat" type="adr:PowiatTyp"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        Powiat 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element 

            
      name="Gmina" type="str:Tekst65Typ"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        Gmina 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element 

            
      name="Ulica" type="adr:UlicaTyp"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        Ulica 
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       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element 

            
      name="NrDomu6" type="adr:BudynekTyp"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        Nr 

            
        domu 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element 

            
      name="NrLokalu6" type="adr:LokalTyp"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        Nr 

            
        lokalu 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element 

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

            
       <xsd:documentation> 

            
        MiejscowoĹ›Ä‡ 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element 

            
      name="KodPocztowy" 
type="adr:KodPocztowyTyp"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        Kod 

            
        pocztowy 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element 

            
      name="Poczta" type="adr:PocztaTyp"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        Poczta 

            
       </xsd:documentation> 

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

            
    </xsd:sequence> 

            
   </xsd:complexType> 

            
  </xsd:element> 

            
  <xsd:element 

            
   name="Adres2" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

            
   <xsd:annotation> 

            
    <xsd:documentation> 

A.               
   3 

            
     ADRES 

            
     WSPĂ“Ĺ�WĹ�AĹšCICIELA 

            
     DO 

            
     KORESPONDENCJI 

            
    </xsd:documentation> 

            
   </xsd:annotation> 

            
   <xsd:complexType> 

            
    <xsd:sequence> 

            
     <xsd:element 

            
      name="Kraj" type="str:Tekst65Typ"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        Kraj 

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

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element 

            
      name="Wojewodztwo" 
type="adr:WojewodztwoTyp"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        WojewĂłdztwo 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element 

            
      name="Powiat" type="adr:PowiatTyp"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        Powiat 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element 

            
      name="Gmina" type="str:Tekst65Typ"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 69 – Poz. 8742



            
        Gmina 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element 

            
      name="Ulica" type="adr:UlicaTyp"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        Ulica 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element 

            
      name="NrDomu6" type="adr:BudynekTyp"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        Nr 

            
        domu 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element 

            
      name="NrLokalu6" type="adr:LokalTyp"> 
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      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        Nr 

            
        lokalu 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element 

            
      name="Miejscowosc" type="adr:MiejscowoscTyp"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        MiejscowoĹ›Ä‡ 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element 

            
      name="KodPocztowy" 
type="adr:KodPocztowyTyp"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        Kod 

            
        pocztowy 

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

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element 

            
      name="Poczta" type="adr:PocztaTyp"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        Poczta 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
    </xsd:sequence> 

            
   </xsd:complexType> 

            
  </xsd:element> 

            
 </xsd:sequence> 

           
 </xsd:complexType> 

          
 </xsd:element> 

          </xsd:sequence> 

         </xsd:complexType> 

        </xsd:element> 

<xsd:element name="Zal2Test" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

<xsd:annotation> 

 <xsd:documentation> 

          
 ZAĹ�Ä„CZNIK NR 2 DO DEKLARACJI 

           O 
WYSOKOĹšCI OPĹ�ATY ZA 

          
 GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
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 KOMUNALNYMI INFORMACJA O 

          
 NIERUCHOMOĹšCIACH 

          
 ZAMIESZKAĹ�YCH 

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

<xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 

           <xsd:element 
name="DaneZal2test" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 

           
 <xsd:annotation> 

            
 <xsd:documentation> 

            
  Dane do 

            
  zaĹ‚Ä…cznika nr 2 

            
  do deklaracji o 

            
  wysokoĹ›ci opĹ‚aty 

            
  za 

            
  gospodarowanie 

            
  odpadami 

            
  komunalnymi 

            
  informacja o 

            
  nieruchomoĹ›ciach 

            
  zamieszkaĹ‚ych 

            
 </xsd:documentation> 

           
 </xsd:annotation> 

           
 <xsd:complexType> 

            
 <xsd:sequence> 
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  <xsd:element name="PunktWywozuZal2" type="xsd:string"> 

<xsd:annotation> 

 <xsd:documentation> 

            
     Adres 

            
     lokalizacji 

            
     punktu 

            
     wywozowego 

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

            
  </xsd:element> 

            
  <xsd:element name="AdresNieruchomosciZal2"> 

<xsd:annotation> 

 <xsd:documentation>Adres nieruchomoĹ›ci</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 

<xsd:complexType> 

            
    <xsd:sequence> 

            
     <xsd:element name="UlicaZal2" type="adr:UlicaTyp"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        Ulica 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element name="NrDomuZal2" 
type="adr:BudynekTyp"> 

<xsd:annotation> 

 <xsd:documentation>Nr domu</xsd:documentation> 

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

            
     <xsd:element name="NrLokaluZal2" type="adr:LokalTyp"> 

<xsd:annotation> 

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

</xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element name="KodPocztowyZal2" 
type="adr:KodPocztowyTyp"> 

<xsd:annotation> 

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

</xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element name="DzialkaZal2" type="xsd:string"> 

<xsd:annotation> 

 <xsd:documentation> 

            
        Numer 

            
        geodezyjny 

            
        dziaĹ‚ki, 

            
        z 

            
        ktĂłrej 

            
        skĹ‚ada 

            
        siÄ™ 

            
        nieruchomoĹ›Ä‡ 

            
        wraz 

            
        z 

            
        oznaczeniem 

            
        ksiÄ™gi 
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        wieczystej 

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

            
     </xsd:element> 

            
    </xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 

            
  </xsd:element> 

            
  <xsd:element name="PosiadanieKomostownikaZal2"> 

<xsd:annotation> 

 <xsd:documentation> 

            
     Posiadanie 

            
     kompostownika 

            
     przydomowego 

            
     i 

            
     kompostowanie 

            
     w 

            
     nim 

            
     bioodpadĂłw 

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

<xsd:complexType> 

            
    <xsd:sequence> 

            
     <xsd:choice><xsd:element name="TakZal2" 
type="xsd:boolean"> 

<xsd:annotation> 

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

</xsd:annotation> 

</xsd:element><xsd:element name="NieTakZal2" type="xsd:boolean"> 

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

</xsd:annotation> 

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

            
    </xsd:sequence> 

            
   </xsd:complexType> 

            
  </xsd:element> 

            
  <xsd:element name="LiczbaMieszkancowZal2" type="xsd:string"> 

<xsd:annotation> 

 <xsd:documentation>Liczba osĂłb zamieszkaĹ‚ych</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 

            
  </xsd:element> 

            
  <xsd:element name="WysokoscZwolnieniaZal2" type="xsd:string"> 

<xsd:annotation> 

 <xsd:documentation> 

            
     WysokoĹ›Ä‡ 

            
     zwolnienia 

            
     w 

            
     zwiÄ…zku 

            
     z 

            
     kompostowaniem 

            
     bioodpadĂłw 

            
     stanowiÄ…cych 

            
     odpady 

            
     komunalne 

            
     w 

            
     kompostowniku 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 77 – Poz. 8742



            
     przydomowym 

            
     [zĹ‚] 

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

            
  </xsd:element> 

            
 </xsd:sequence> 

           
 </xsd:complexType> 

          
 </xsd:element> 

          </xsd:sequence> 

         </xsd:complexType> 

        </xsd:element> 

<xsd:element name="Zal3" minOccurs="0" 

         maxOccurs="1"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

          
 ZAĹ�Ä„CZNIK NR 3 DO DEKLARACJI 

           O 
WYSOKOĹšCI OPĹ�ATY ZA 

          
 GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

          
 KOMUNALNYMI INFORMACJA O 

          
 NIERUCHOMOĹšCIACH 

          
 NIEZAMIESZKAĹ�YCH 

         
 </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

         <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 

           <xsd:element 
name="Dane5" 

           
 minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 

           
 <xsd:annotation> 
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 <xsd:documentation> 

            
  Dane do 

            
  zaĹ‚Ä…cznika nr 3 

            
  do deklaracji o 

            
  wysokoĹ›ci opĹ‚aty 

            
  za 

            
  gospodarowanie 

            
  odpadami 

            
  komunalnymi 

            
  informacja o 

            
  nieruchomoĹ›ciach 

            
  niezamieszkaĹ‚ych 

            
 </xsd:documentation> 

           
 </xsd:annotation> 

           
 <xsd:complexType> 

            
 <xsd:sequence> 

            
  <xsd:element 

            
   name="AdresLokalizacjiWywozu2" type="xsd:string"> 

            
   <xsd:annotation> 

            
    <xsd:documentation> 

            
     Adres 

            
     lokalizacji 

            
     punktu 
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     wywozowego 

            
     wraz 

            
     z 

            
     podaniem 

            
     nazwy 

            
     firmy 

            
    </xsd:documentation> 

            
   </xsd:annotation> 

            
  </xsd:element> 

            
  <xsd:element 

            
   name="AdresNieruchomosci3"> 

            
   <xsd:annotation> 

            
    <xsd:documentation> 

            
     Adres 

            
     nieruchomoĹ›ci 

            
    </xsd:documentation> 

            
   </xsd:annotation> 

            
   <xsd:complexType> 

            
    <xsd:sequence> 

            
     <xsd:element 

            
      name="Ulica" type="adr:UlicaTyp"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 
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        Ulica 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element 

            
      name="NrDomu8" type="adr:BudynekTyp"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        Nr 

            
        domu 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element 

            
      name="NrLokalu8" type="adr:LokalTyp"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        Nr 

            
        lokalu 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element 
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      name="KodPocztkowy" 
type="adr:KodPocztowyTyp"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        Kod 

            
        pocztowy 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
    </xsd:sequence> 

            
   </xsd:complexType> 

            
  </xsd:element> 

            
  <xsd:element 

            
   name="NumerDzialki1" type="xsd:string"> 

            
   <xsd:annotation> 

            
    <xsd:documentation> 

            
     Numer 

            
     geodezyjny 

            
     dziaĹ‚ki, 

            
     z 

            
     ktĂłrej 

            
     skĹ‚ada 

            
     siÄ™ 
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     nieruchomoĹ›Ä‡ 

            
     wraz 

            
     z 

            
     oznaczeniem 

            
     ksiÄ™gi 

            
     wieczystej 

            
    </xsd:documentation> 

            
   </xsd:annotation> 

            
  </xsd:element> 

            
  <xsd:element 

            
   name="LiczbaWorkowPojemnikow1"> 

            
   <xsd:annotation> 

            
    <xsd:documentation> 

            
     Liczba 

            
     workĂłw/pojemnikĂłw 

            
    </xsd:documentation> 

            
   </xsd:annotation> 

            
   <xsd:complexType> 

            
    <xsd:sequence> 

            
     <xsd:element 

            
      name="Zmieszane2" minOccurs="0" 
maxOccurs="1"> 

            
      <xsd:annotation> 
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       <xsd:documentation> 

            
        Niesegregowane 

            
        (zmieszane) 

            
        odpady 

            
        komunalne 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
      <xsd:complexType> 

            
       <xsd:sequence> 

            
        <xsd:element 

            
         name="Worek120l" 
minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

            
         <xsd:annotation> 

            
          <xsd:documentation> 

            
           Worek 

            
           120 

            
           l 

            
         
 </xsd:documentation> 

            
         </xsd:annotation> 

            
         <xsd:complexType> 

            
          <xsd:sequence> 

            
           <xsd:element 

            
           
 name="LiczbaPojemnikow1" type="xsd:string"> 
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 <xsd:annotation> 

            
            
 <xsd:documentation> 

            
            
  Liczba 

            
            
  workĂłw 

            
            
 </xsd:documentation> 

            
           
 </xsd:annotation> 

            
          
 </xsd:element> 

            
          </xsd:sequence> 

            
         </xsd:complexType> 

            
        </xsd:element> 

            
        <xsd:element 

            
         name="Pojemnik120l" 
minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

            
         <xsd:annotation> 

            
          <xsd:documentation> 

            
           Pojemnik 

            
           120 

            
           l 

            
         
 </xsd:documentation> 

            
         </xsd:annotation> 
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         <xsd:complexType> 

            
          <xsd:sequence> 

            
           <xsd:element 

            
           
 name="LiczbaPojemnikow1" type="xsd:string"> 

            
           
 <xsd:annotation> 

            
            
 <xsd:documentation> 

            
            
  Liczba 

            
            
  pojemnikĂłw 

            
            
 </xsd:documentation> 

            
           
 </xsd:annotation> 

            
          
 </xsd:element> 

            
          </xsd:sequence> 

            
         </xsd:complexType> 

            
        </xsd:element> 

            
        <xsd:element 

            
         name="Pojemnik240l" 
minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

            
         <xsd:annotation> 

            
          <xsd:documentation> 

            
           Pojemnik 
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           240 

            
           l 

            
         
 </xsd:documentation> 

            
         </xsd:annotation> 

            
         <xsd:complexType> 

            
          <xsd:sequence> 

            
           <xsd:element 

            
           
 name="LiczbaPojemnikow1" type="xsd:string"> 

            
           
 <xsd:annotation> 

            
            
 <xsd:documentation> 

            
            
  Liczba 

            
            
  pojemnikĂłw 

            
            
 </xsd:documentation> 

            
           
 </xsd:annotation> 

            
          
 </xsd:element> 

            
          </xsd:sequence> 

            
         </xsd:complexType> 

            
        </xsd:element> 

            
        <xsd:element 
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         name="Pojemnik360l" 
minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

            
         <xsd:annotation> 

            
          <xsd:documentation> 

            
           Pojemnik 

            
           360 

            
           l 

            
         
 </xsd:documentation> 

            
         </xsd:annotation> 

            
         <xsd:complexType> 

            
          <xsd:sequence> 

            
           <xsd:element 

            
           
 name="LiczbaPojemnikow1" type="xsd:string"> 

            
           
 <xsd:annotation> 

            
            
 <xsd:documentation> 

            
            
  Liczba 

            
            
  pojemnikĂłw 

            
            
 </xsd:documentation> 

            
           
 </xsd:annotation> 

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

            
         </xsd:complexType> 

            
        </xsd:element> 

            
        <xsd:element 

            
         name="Pojemnik1100l" 
minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

            
         <xsd:annotation> 

            
          <xsd:documentation> 

            
           Pojemnik 

            
           1100 

            
           l 

            
         
 </xsd:documentation> 

            
         </xsd:annotation> 

            
         <xsd:complexType> 

            
          <xsd:sequence> 

            
           <xsd:element 

            
           
 name="LiczbaPojemnikow1" type="xsd:string"> 

            
           
 <xsd:annotation> 

            
            
 <xsd:documentation> 

            
            
  Liczba 

            
            
  pojemnikĂłw 
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 </xsd:documentation> 

            
           
 </xsd:annotation> 

            
          
 </xsd:element> 

            
          </xsd:sequence> 

            
         </xsd:complexType> 

            
        </xsd:element> 

            
        <xsd:element 

            
         name="Pojemnik3000l" 
minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

            
         <xsd:annotation> 

            
          <xsd:documentation> 

            
           Pojemnik 

            
           3000 

            
           l 

            
         
 </xsd:documentation> 

            
         </xsd:annotation> 

            
         <xsd:complexType> 

            
          <xsd:sequence> 

            
           <xsd:element 

            
           
 name="LiczbaPojemnikow1" type="xsd:string"> 

            
           
 <xsd:annotation> 
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 <xsd:documentation> 

            
            
  Liczba 

            
            
  pojemnikĂłw 

            
            
 </xsd:documentation> 

            
           
 </xsd:annotation> 

            
          
 </xsd:element> 

            
          </xsd:sequence> 

            
         </xsd:complexType> 

            
        </xsd:element> 

            
        <xsd:element 

            
         name="Pojemnik5000l" 
minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

            
         <xsd:annotation> 

            
          <xsd:documentation> 

            
           Pojemnik 

            
           5000 

            
           l 

            
         
 </xsd:documentation> 

            
         </xsd:annotation> 

            
         <xsd:complexType> 

            
          <xsd:sequence> 
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           <xsd:element 

            
           
 name="LiczbaPojemnikow1" type="xsd:string"> 

            
           
 <xsd:annotation> 

            
            
 <xsd:documentation> 

            
            
  Liczba 

            
            
  pojemnikĂłw 

            
            
 </xsd:documentation> 

            
           
 </xsd:annotation> 

            
          
 </xsd:element> 

            
          </xsd:sequence> 

            
         </xsd:complexType> 

            
        </xsd:element> 

            
        <xsd:element 

            
         name="Pojemnik7000l" 
minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

            
         <xsd:annotation> 

            
          <xsd:documentation> 

            
           Pojemnik 

            
           7000 

            
           l 
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 </xsd:documentation> 

            
         </xsd:annotation> 

            
         <xsd:complexType> 

            
          <xsd:sequence> 

            
           <xsd:element 

            
           
 name="LiczbaPojemnikow1" type="xsd:string"> 

            
           
 <xsd:annotation> 

            
            
 <xsd:documentation> 

            
            
  Liczba 

            
            
  pojemnikĂłw 

            
            
 </xsd:documentation> 

            
           
 </xsd:annotation> 

            
          
 </xsd:element> 

            
          </xsd:sequence> 

            
         </xsd:complexType> 

            
        </xsd:element> 

            
        <xsd:element 

            
         name="Pojemnik10000l" 
minOccurs="0" 

            
         maxOccurs="1"> 
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         <xsd:annotation> 

            
          <xsd:documentation> 

            
           Pojemnik 

            
           10000 

            
           l 

            
         
 </xsd:documentation> 

            
         </xsd:annotation> 

            
         <xsd:complexType> 

            
          <xsd:sequence> 

            
           <xsd:element 

            
           
 name="LiczbaPojemnikow1" type="xsd:string"> 

            
           
 <xsd:annotation> 

            
            
 <xsd:documentation> 

            
            
  Liczba 

            
            
  pojemnikĂłw 

            
            
 </xsd:documentation> 

            
           
 </xsd:annotation> 

            
          
 </xsd:element> 

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

            
        </xsd:element> 

            
       </xsd:sequence> 

            
      </xsd:complexType> 

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element 

            
      name="Metale2" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        Metale 

            
        i 

            
        tworzywa 

            
        sztuczne 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
      <xsd:complexType> 

            
       <xsd:sequence> 

            
        <xsd:element 

            
         name="Worek120l" 
minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

            
         <xsd:annotation> 

            
          <xsd:documentation> 

            
           Worek 
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           120 

            
           l 

            
         
 </xsd:documentation> 

            
         </xsd:annotation> 

            
         <xsd:complexType> 

            
          <xsd:sequence> 

            
           <xsd:element 

            
           
 name="LiczbaPojemnikow" type="xsd:string"> 

            
           
 <xsd:annotation> 

            
            
 <xsd:documentation> 

            
            
  Liczba 

            
            
  workĂłw 

            
            
 </xsd:documentation> 

            
           
 </xsd:annotation> 

            
          
 </xsd:element> 

            
          </xsd:sequence> 

            
         </xsd:complexType> 

            
        </xsd:element> 

            
        <xsd:element 
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         name="Pojemnik120l" 
minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

            
         <xsd:annotation> 

            
          <xsd:documentation> 

            
           Pojemnik 

            
           120 

            
           l 

            
         
 </xsd:documentation> 

            
         </xsd:annotation> 

            
         <xsd:complexType> 

            
          <xsd:sequence> 

            
           <xsd:element 

            
           
 name="LiczbaPojemnikow" type="xsd:string"> 

            
           
 <xsd:annotation> 

            
            
 <xsd:documentation> 

            
            
  Liczba 

            
            
  pojemnikĂłw 

            
            
 </xsd:documentation> 

            
           
 </xsd:annotation> 

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

            
         </xsd:complexType> 

            
        </xsd:element> 

            
        <xsd:element 

            
         name="Pojemnik240l" 
minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

            
         <xsd:annotation> 

            
          <xsd:documentation> 

            
           Pojemnik 

            
           240 

            
           l 

            
         
 </xsd:documentation> 

            
         </xsd:annotation> 

            
         <xsd:complexType> 

            
          <xsd:sequence> 

            
           <xsd:element 

            
           
 name="LiczbaPojemnikow" type="xsd:string"> 

            
           
 <xsd:annotation> 

            
            
 <xsd:documentation> 

            
            
  Liczba 

            
            
  pojemnikĂłw 
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 </xsd:documentation> 

            
           
 </xsd:annotation> 

            
          
 </xsd:element> 

            
          </xsd:sequence> 

            
         </xsd:complexType> 

            
        </xsd:element> 

            
        <xsd:element 

            
         name="Pojemnik360l" 
minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

            
         <xsd:annotation> 

            
          <xsd:documentation> 

            
           Pojemnik 

            
           360 

            
           l 

            
         
 </xsd:documentation> 

            
         </xsd:annotation> 

            
         <xsd:complexType> 

            
          <xsd:sequence> 

            
           <xsd:element 

            
           
 name="LiczbaPojemnikow" type="xsd:string"> 

            
           
 <xsd:annotation> 
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 <xsd:documentation> 

            
            
  Liczba 

            
            
  pojemnikĂłw 

            
            
 </xsd:documentation> 

            
           
 </xsd:annotation> 

            
          
 </xsd:element> 

            
          </xsd:sequence> 

            
         </xsd:complexType> 

            
        </xsd:element> 

            
        <xsd:element 

            
         name="Pojemnik1100l" 
minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

            
         <xsd:annotation> 

            
          <xsd:documentation> 

            
           Pojemnik 

            
           1100 

            
           l 

            
         
 </xsd:documentation> 

            
         </xsd:annotation> 

            
         <xsd:complexType> 

            
          <xsd:sequence> 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 100 – Poz. 8742



            
           <xsd:element 

            
           
 name="LiczbaPojemnikow" type="xsd:string"> 

            
           
 <xsd:annotation> 

            
            
 <xsd:documentation> 

            
            
  Liczba 

            
            
  pojemnikĂłw 

            
            
 </xsd:documentation> 

            
           
 </xsd:annotation> 

            
          
 </xsd:element> 

            
          </xsd:sequence> 

            
         </xsd:complexType> 

            
        </xsd:element> 

            
        <xsd:element 

            
         name="Dzwon1500l" 
minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

            
         <xsd:annotation> 

            
          <xsd:documentation> 

            
           Pojemnik 

            
           â€ždzwonâ€ť 

            
           1500 
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           l 

            
         
 </xsd:documentation> 

            
         </xsd:annotation> 

            
         <xsd:complexType> 

            
          <xsd:sequence> 

            
           <xsd:element 

            
           
 name="LiczbaPojemnikow" type="xsd:string"> 

            
           
 <xsd:annotation> 

            
            
 <xsd:documentation> 

            
            
  Liczba 

            
            
  pojemnikĂłw 

            
            
 </xsd:documentation> 

            
           
 </xsd:annotation> 

            
          
 </xsd:element> 

            
          </xsd:sequence> 

            
         </xsd:complexType> 

            
        </xsd:element> 

            
        <xsd:element 

            
         name="Dzwon2500l" 
maxOccurs="1" minOccurs="0"> 
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         <xsd:annotation> 

            
          <xsd:documentation> 

            
           Pojemnik 

            
          
 â€ždzwonâ€ť, 

            
           â€žsiatkaâ€ť 

            
           2500 

            
           l 

            
         
 </xsd:documentation> 

            
         </xsd:annotation> 

            
         <xsd:complexType> 

            
          <xsd:sequence> 

            
           <xsd:element 

            
           
 name="LiczbaPojemnikow" type="xsd:string"> 

            
           
 <xsd:annotation> 

            
            
 <xsd:documentation> 

            
            
  Liczba 

            
            
  pojemnikĂłw 

            
            
 </xsd:documentation> 

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

            
          </xsd:sequence> 

            
         </xsd:complexType> 

            
        </xsd:element> 

            
       </xsd:sequence> 

            
      </xsd:complexType> 

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element 

            
      name="Papier2" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        Papier 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
      <xsd:complexType> 

            
       <xsd:sequence> 

            
        <xsd:element 

            
         name="Worek120l" 
minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

            
         <xsd:annotation> 

            
          <xsd:documentation> 

            
           Worek 

            
           120 
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           l 

            
         
 </xsd:documentation> 

            
         </xsd:annotation> 

            
         <xsd:complexType> 

            
          <xsd:sequence> 

            
           <xsd:element 

            
           
 name="LiczbaPojemnikow" type="xsd:string"> 

            
           
 <xsd:annotation> 

            
            
 <xsd:documentation> 

            
            
  Liczba 

            
            
  workĂłw 

            
            
 </xsd:documentation> 

            
           
 </xsd:annotation> 

            
          
 </xsd:element> 

            
          </xsd:sequence> 

            
         </xsd:complexType> 

            
        </xsd:element> 

            
        <xsd:element 

            
         name="Pojemnik120l" 
minOccurs="0" maxOccurs="1"> 
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         <xsd:annotation> 

            
          <xsd:documentation> 

            
           Pojemnik 

            
           120 

            
           l 

            
         
 </xsd:documentation> 

            
         </xsd:annotation> 

            
         <xsd:complexType> 

            
          <xsd:sequence> 

            
           <xsd:element 

            
           
 name="LiczbaPojemnikow" type="xsd:string"> 

            
           
 <xsd:annotation> 

            
            
 <xsd:documentation> 

            
            
  Liczba 

            
            
  pojemnikĂłw 

            
            
 </xsd:documentation> 

            
           
 </xsd:annotation> 

            
          
 </xsd:element> 

            
          </xsd:sequence> 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 106 – Poz. 8742



            
         </xsd:complexType> 

            
        </xsd:element> 

            
        <xsd:element 

            
         name="Pojemnik240l" 
minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

            
         <xsd:annotation> 

            
          <xsd:documentation> 

            
           Pojemnik 

            
           240 

            
           l 

            
         
 </xsd:documentation> 

            
         </xsd:annotation> 

            
         <xsd:complexType> 

            
          <xsd:sequence> 

            
           <xsd:element 

            
           
 name="LiczbaPojemnikow" type="xsd:string"> 

            
           
 <xsd:annotation> 

            
            
 <xsd:documentation> 

            
            
  Liczba 

            
            
  pojemnikĂłw 

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

            
          
 </xsd:element> 

            
          </xsd:sequence> 

            
         </xsd:complexType> 

            
        </xsd:element> 

            
        <xsd:element 

            
         name="Pojemnik360l" 
minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

            
         <xsd:annotation> 

            
          <xsd:documentation> 

            
           Pojemnik 

            
           360 

            
           l 

            
         
 </xsd:documentation> 

            
         </xsd:annotation> 

            
         <xsd:complexType> 

            
          <xsd:sequence> 

            
           <xsd:element 

            
           
 name="LiczbaPojemnikow" type="xsd:string"> 

            
           
 <xsd:annotation> 

            
            
 <xsd:documentation> 
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  Liczba 

            
            
  pojemnikĂłw 

            
            
 </xsd:documentation> 

            
           
 </xsd:annotation> 

            
          
 </xsd:element> 

            
          </xsd:sequence> 

            
         </xsd:complexType> 

            
        </xsd:element> 

            
        <xsd:element 

            
         name="Pojemnik1100l" 
minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

            
         <xsd:annotation> 

            
          <xsd:documentation> 

            
           Pojemnik 

            
           1100 

            
           l 

            
         
 </xsd:documentation> 

            
         </xsd:annotation> 

            
         <xsd:complexType> 

            
          <xsd:sequence> 

            
           <xsd:element 
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 name="LiczbaPojemnikow" type="xsd:string"> 

            
           
 <xsd:annotation> 

            
            
 <xsd:documentation> 

            
            
  Liczba 

            
            
  pojemnikĂłw 

            
            
 </xsd:documentation> 

            
           
 </xsd:annotation> 

            
          
 </xsd:element> 

            
          </xsd:sequence> 

            
         </xsd:complexType> 

            
        </xsd:element> 

            
        <xsd:element 

            
         name="Dzwon1500l" 
minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

            
         <xsd:annotation> 

            
          <xsd:documentation> 

            
           Pojemnik 

            
           â€ždzwonâ€ť 

            
           1500 

            
           l 
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 </xsd:documentation> 

            
         </xsd:annotation> 

            
         <xsd:complexType> 

            
          <xsd:sequence> 

            
           <xsd:element 

            
           
 name="LiczbaPojemnikow" type="xsd:string"> 

            
           
 <xsd:annotation> 

            
            
 <xsd:documentation> 

            
            
  Liczba 

            
            
  pojemnikĂłw 

            
            
 </xsd:documentation> 

            
           
 </xsd:annotation> 

            
          
 </xsd:element> 

            
          </xsd:sequence> 

            
         </xsd:complexType> 

            
        </xsd:element> 

            
        <xsd:element 

            
         name="Dzwon2500l" 
minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

            
         <xsd:annotation> 
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          <xsd:documentation> 

            
           Pojemnik 

            
           â€ždzwonâ€ť 

            
           2500 

            
           l 

            
         
 </xsd:documentation> 

            
         </xsd:annotation> 

            
         <xsd:complexType> 

            
          <xsd:sequence> 

            
           <xsd:element 

            
           
 name="LiczbaPojemnikow" type="xsd:string"> 

            
           
 <xsd:annotation> 

            
            
 <xsd:documentation> 

            
            
  Liczba 

            
            
  pojemnikĂłw 

            
            
 </xsd:documentation> 

            
           
 </xsd:annotation> 

            
          
 </xsd:element> 

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

            
        </xsd:element> 

            
       </xsd:sequence> 

            
      </xsd:complexType> 

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element 

            
      name="Szklo2" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        SzkĹ‚o 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
      <xsd:complexType> 

            
       <xsd:sequence> 

            
        <xsd:element 

            
         name="Worek80l" 
minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

            
         <xsd:annotation> 

            
          <xsd:documentation> 

            
           Worek 

            
           80 

            
           l 

            
         
 </xsd:documentation> 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 113 – Poz. 8742



            
         </xsd:annotation> 

            
         <xsd:complexType> 

            
          <xsd:sequence> 

            
           <xsd:element 

            
           
 name="LiczbaPojemnikow" type="xsd:string"> 

            
           
 <xsd:annotation> 

            
            
 <xsd:documentation> 

            
            
  Liczba 

            
            
  workĂłw 

            
            
 </xsd:documentation> 

            
           
 </xsd:annotation> 

            
          
 </xsd:element> 

            
          </xsd:sequence> 

            
         </xsd:complexType> 

            
        </xsd:element> 

            
        <xsd:element 

            
         name="Pojemnik120l" 
minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

            
         <xsd:annotation> 

            
          <xsd:documentation> 
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           Pojemnik 

            
           120 

            
           l 

            
         
 </xsd:documentation> 

            
         </xsd:annotation> 

            
         <xsd:complexType> 

            
          <xsd:sequence> 

            
           <xsd:element 

            
           
 name="LiczbaPojemnikow" type="xsd:string"> 

            
           
 <xsd:annotation> 

            
            
 <xsd:documentation> 

            
            
  Liczba 

            
            
  pojemnikĂłw 

            
            
 </xsd:documentation> 

            
           
 </xsd:annotation> 

            
          
 </xsd:element> 

            
          </xsd:sequence> 

            
         </xsd:complexType> 

            
        </xsd:element> 
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        <xsd:element 

            
         name="Pojemnik240l" 
minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

            
         <xsd:annotation> 

            
          <xsd:documentation> 

            
           Pojemnik 

            
           240 

            
           l 

            
         
 </xsd:documentation> 

            
         </xsd:annotation> 

            
         <xsd:complexType> 

            
          <xsd:sequence> 

            
           <xsd:element 

            
           
 name="LiczbaPojemnikow" type="xsd:string"> 

            
           
 <xsd:annotation> 

            
            
 <xsd:documentation> 

            
            
  Liczba 

            
            
  pojemnikĂłw 

            
            
 </xsd:documentation> 

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

            
          </xsd:sequence> 

            
         </xsd:complexType> 

            
        </xsd:element> 

            
        <xsd:element 

            
         name="Pojemnik360l" 
minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

            
         <xsd:annotation> 

            
          <xsd:documentation> 

            
           Pojemnik 

            
           360 

            
           l 

            
         
 </xsd:documentation> 

            
         </xsd:annotation> 

            
         <xsd:complexType> 

            
          <xsd:sequence> 

            
           <xsd:element 

            
           
 name="LiczbaPojemnikow" type="xsd:string"> 

            
           
 <xsd:annotation> 

            
            
 <xsd:documentation> 

            
            
  Liczba 
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  pojemnikĂłw 

            
            
 </xsd:documentation> 

            
           
 </xsd:annotation> 

            
          
 </xsd:element> 

            
          </xsd:sequence> 

            
         </xsd:complexType> 

            
        </xsd:element> 

            
        <xsd:element 

            
         name="Pojemnik1100l" 
minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

            
         <xsd:annotation> 

            
          <xsd:documentation> 

            
           Pojemnik 

            
           1100 

            
           l 

            
         
 </xsd:documentation> 

            
         </xsd:annotation> 

            
         <xsd:complexType> 

            
          <xsd:sequence> 

            
           <xsd:element 

            
           
 name="LiczbaPojemnikow" type="xsd:string"> 
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 <xsd:annotation> 

            
            
 <xsd:documentation> 

            
            
  Liczba 

            
            
  pojemnikĂłw 

            
            
 </xsd:documentation> 

            
           
 </xsd:annotation> 

            
          
 </xsd:element> 

            
          </xsd:sequence> 

            
         </xsd:complexType> 

            
        </xsd:element> 

            
        <xsd:element 

            
         name="Dzwon1500l" 
minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

            
         <xsd:annotation> 

            
          <xsd:documentation> 

            
           Pojemnik 

            
           â€ždzwonâ€ť 

            
           1500 

            
           l 

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

            
         <xsd:complexType> 

            
          <xsd:sequence> 

            
           <xsd:element 

            
           
 name="LiczbaPojemnikow" type="xsd:string"> 

            
           
 <xsd:annotation> 

            
            
 <xsd:documentation> 

            
            
  Liczba 

            
            
  pojemnikĂłw 

            
            
 </xsd:documentation> 

            
           
 </xsd:annotation> 

            
          
 </xsd:element> 

            
          </xsd:sequence> 

            
         </xsd:complexType> 

            
        </xsd:element> 

            
        <xsd:element 

            
         name="Dzwon2500l" 
minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

            
         <xsd:annotation> 

            
          <xsd:documentation> 
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           Pojemnik 

            
           â€ždzwonâ€ť 

            
           2500 

            
           l 

            
         
 </xsd:documentation> 

            
         </xsd:annotation> 

            
         <xsd:complexType> 

            
          <xsd:sequence> 

            
           <xsd:element 

            
           
 name="LiczbaPojemnikow" type="xsd:string"> 

            
           
 <xsd:annotation> 

            
            
 <xsd:documentation> 

            
            
  Liczba 

            
            
  pojemnikĂłw 

            
            
 </xsd:documentation> 

            
           
 </xsd:annotation> 

            
          
 </xsd:element> 

            
          </xsd:sequence> 

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

            
       </xsd:sequence> 

            
      </xsd:complexType> 

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element 

            
      name="Bio2" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        Bioodpady 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
      <xsd:complexType> 

            
       <xsd:sequence> 

            
        <xsd:element 

            
         name="Worek120l" 
minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

            
         <xsd:annotation> 

            
          <xsd:documentation> 

            
           Worek 

            
           120 

            
           l 

            
         
 </xsd:documentation> 

            
         </xsd:annotation> 
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         <xsd:complexType> 

            
          <xsd:sequence> 

            
           <xsd:element 

            
           
 name="LiczbaPojemnikow" type="xsd:string"> 

            
           
 <xsd:annotation> 

            
            
 <xsd:documentation> 

            
            
  Liczba 

            
            
  workĂłw 

            
            
 </xsd:documentation> 

            
           
 </xsd:annotation> 

            
          
 </xsd:element> 

            
          </xsd:sequence> 

            
         </xsd:complexType> 

            
        </xsd:element> 

            
        <xsd:element 

            
         name="Pojemnik120l" 
minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

            
         <xsd:annotation> 

            
          <xsd:documentation> 

            
           Pojemnik 
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           120 

            
           l 

            
         
 </xsd:documentation> 

            
         </xsd:annotation> 

            
         <xsd:complexType> 

            
          <xsd:sequence> 

            
           <xsd:element 

            
           
 name="LiczbaPojemnikow" type="xsd:string"> 

            
           
 <xsd:annotation> 

            
            
 <xsd:documentation> 

            
            
  Liczba 

            
            
  pojemnikĂłw 

            
            
 </xsd:documentation> 

            
           
 </xsd:annotation> 

            
          
 </xsd:element> 

            
          </xsd:sequence> 

            
         </xsd:complexType> 

            
        </xsd:element> 

            
        <xsd:element 
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         name="Pojemnik240l" 
minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

            
         <xsd:annotation> 

            
          <xsd:documentation> 

            
           Pojemnik 

            
           240 

            
           l 

            
         
 </xsd:documentation> 

            
         </xsd:annotation> 

            
         <xsd:complexType> 

            
          <xsd:sequence> 

            
           <xsd:element 

            
           
 name="LiczbaPojemnikow" type="xsd:string"> 

            
           
 <xsd:annotation> 

            
            
 <xsd:documentation> 

            
            
  Liczba 

            
            
  pojemnikĂłw 

            
            
 </xsd:documentation> 

            
           
 </xsd:annotation> 

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

            
         </xsd:complexType> 

            
        </xsd:element> 

            
        <xsd:element 

            
         name="Pojemnik360l" 
minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

            
         <xsd:annotation> 

            
          <xsd:documentation> 

            
           Pojemnik 

            
           360 

            
           l 

            
         
 </xsd:documentation> 

            
         </xsd:annotation> 

            
         <xsd:complexType> 

            
          <xsd:sequence> 

            
           <xsd:element 

            
           
 name="LiczbaPojemnikow" type="xsd:string"> 

            
           
 <xsd:annotation> 

            
            
 <xsd:documentation> 

            
            
  Liczba 

            
            
  pojemnikĂłw 
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 </xsd:documentation> 

            
           
 </xsd:annotation> 

            
          
 </xsd:element> 

            
          </xsd:sequence> 

            
         </xsd:complexType> 

            
        </xsd:element> 

            
        <xsd:element 

            
         name="Pojemnik1100l" 
minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

            
         <xsd:annotation> 

            
          <xsd:documentation> 

            
           Pojemnik 

            
           1100 

            
           l 

            
         
 </xsd:documentation> 

            
         </xsd:annotation> 

            
         <xsd:complexType> 

            
          <xsd:sequence> 

            
           <xsd:element 

            
           
 name="LiczbaPojemnikow" type="xsd:string"> 

            
           
 <xsd:annotation> 
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 <xsd:documentation> 

            
            
  Liczba 

            
            
  pojemnikĂłw 

            
            
 </xsd:documentation> 

            
           
 </xsd:annotation> 

            
          
 </xsd:element> 

            
          </xsd:sequence> 

            
         </xsd:complexType> 

            
        </xsd:element> 

            
        <xsd:element 

            
         name="Pojemnik3000l" 
minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

            
         <xsd:annotation> 

            
          <xsd:documentation> 

            
           Pojemnik 

            
           3000 

            
           l 

            
         
 </xsd:documentation> 

            
         </xsd:annotation> 

            
         <xsd:complexType> 

            
          <xsd:sequence> 
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           <xsd:element 

            
           
 name="LiczbaPojemnikow" type="xsd:string"> 

            
           
 <xsd:annotation> 

            
            
 <xsd:documentation> 

            
            
  Liczba 

            
            
  pojemnikĂłw 

            
            
 </xsd:documentation> 

            
           
 </xsd:annotation> 

            
          
 </xsd:element> 

            
          </xsd:sequence> 

            
         </xsd:complexType> 

            
        </xsd:element> 

            
        <xsd:element 

            
         name="Pojemnik5000l" 
minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

            
         <xsd:annotation> 

            
          <xsd:documentation> 

            
           Pojemnik 

            
           5000 

            
           l 
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 </xsd:documentation> 

            
         </xsd:annotation> 

            
         <xsd:complexType> 

            
          <xsd:sequence> 

            
           <xsd:element 

            
           
 name="LiczbaPojemnikow" type="xsd:string"> 

            
           
 <xsd:annotation> 

            
            
 <xsd:documentation> 

            
            
  Liczba 

            
            
  pojemnikĂłw 

            
            
 </xsd:documentation> 

            
           
 </xsd:annotation> 

            
          
 </xsd:element> 

            
          </xsd:sequence> 

            
         </xsd:complexType> 

            
        </xsd:element> 

            
        <xsd:element 

            
         name="Pojemnik7000l" 
minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

            
         <xsd:annotation> 
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          <xsd:documentation> 

            
           Pojemnik 

            
           7000 

            
           l 

            
         
 </xsd:documentation> 

            
         </xsd:annotation> 

            
         <xsd:complexType> 

            
          <xsd:sequence> 

            
           <xsd:element 

            
           
 name="LiczbaPojemnikow" type="xsd:string"> 

            
           
 <xsd:annotation> 

            
            
 <xsd:documentation> 

            
            
  Liczba 

            
            
  pojemnikĂłw 

            
            
 </xsd:documentation> 

            
           
 </xsd:annotation> 

            
          
 </xsd:element> 

            
          </xsd:sequence> 

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

            
       </xsd:sequence> 

            
      </xsd:complexType> 

            
     </xsd:element> 

            
    </xsd:sequence> 

            
   </xsd:complexType> 

            
  </xsd:element> 

            
 </xsd:sequence> 

           
 </xsd:complexType> 

          
 </xsd:element> 

          </xsd:sequence> 

         </xsd:complexType> 

        </xsd:element> 

       </xsd:sequence> 

      </xsd:complexType> 

     </xsd:element> 

     <xsd:element name="WyliczenieOplatyZamieszkale"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

G.         WYLICZENIE OPĹ�ATY DLA 
NIERUCHOMOĹšCI 

        ZAMIESZKAĹ�YCH 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

      <xsd:complexType> 

       <xsd:annotation> 

        <xsd:documentation> 

         OĹ›wiadczam, ĹĽe dla 
nieruchomoĹ›ci 

         wskazanej w czÄ™Ĺ›ci D 
lub w 

         zaĹ‚Ä…czniku nr 2 do 
deklaracji odpady 
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         komunalne zbierane 
bÄ™dÄ… w sposĂłb 

         selektywny 

        </xsd:documentation> 

       </xsd:annotation> 

       <xsd:sequence> 

        <xsd:element 
name="Oswiadczenie2"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

          
 OĹ›wiadczam, ĹĽe dla 

          
 nieruchomoĹ›ci wskazanej w 

           czÄ™Ĺ›ci D 
lub w zaĹ‚Ä…czniku nr 

           2 do 
deklaracji odpady 

           komunalne 
zbierane bÄ™dÄ… w 

           sposĂłb 
selektywny 

         
 </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

         <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 

           <xsd:element 

           
 name="LiczbaMieszkancowC" type="xsd:string"> 

           
 <xsd:annotation> 

            
 <xsd:documentation> 

            
  Liczba osĂłb 

            
  zamieszkaĹ‚ych 

            
 </xsd:documentation> 

           
 </xsd:annotation> 

          
 </xsd:element> 
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           <xsd:element 

           
 name="StawkaOplaty3" type="xsd:string"> 

           
 <xsd:annotation> 

            
 <xsd:documentation> 

            
  Stawka opĹ‚aty 

            
  (zgodnie z 

            
  obowiÄ…zujÄ…cÄ… 

            
  uchwaĹ‚Ä…) [zĹ‚] 

            
 </xsd:documentation> 

           
 </xsd:annotation> 

          
 </xsd:element> 

           <xsd:element 

           
 name="WysokoscZwolnienia3" type="xsd:string"> 

           
 <xsd:annotation> 

            
 <xsd:documentation> 

            
  WysokoĹ›Ä‡ 

            
  zwolnienia w 

            
  zwiÄ…zku z 

            
  kompostowaniem 

            
  bioodpadĂłw 

            
  stanowiÄ…cych 

            
  odpady komunalne 

            
  w kompostowniku 

            
  przydomowym 
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  (zgodnie z 

            
  obowiÄ…zujÄ…cÄ… 

            
  uchwaĹ‚Ä…) [zĹ‚] 

            
 </xsd:documentation> 

           
 </xsd:annotation> 

          
 </xsd:element> 

           <xsd:element 

           
 name="OplacaMiesieczna" type="xsd:string"> 

           
 <xsd:annotation> 

            
 <xsd:documentation> 

            
  WysokoĹ›Ä‡ opĹ‚aty 

            
  miesiÄ™cznej [zĹ‚] 

            
 </xsd:documentation> 

           
 </xsd:annotation> 

          
 </xsd:element> 

          </xsd:sequence> 

         </xsd:complexType> 

        </xsd:element> 

       </xsd:sequence> 

      </xsd:complexType> 

     </xsd:element> 

     <xsd:element 

      name="WyliczenieOplatyNiezamieszkale"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

H.         WYLICZENIE OPĹ�ATY DLA 
NIERUCHOMOĹšCI 

        NIEZAMIESZKAĹ�YCH 

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

      <xsd:complexType> 

       <xsd:sequence> 

        <xsd:element 
name="Oswiadczenie4"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

          
 OĹ›wiadczam, ĹĽe dla 

          
 nieruchomoĹ›ci wskazanej w 

           czÄ™Ĺ›ci D 
lub zaĹ‚Ä…czniku nr 3 

           do deklaracji 
odpady 

           komunalne 
bÄ™dÄ… zbierane w 

           sposĂłb 
selektywny 

         
 </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

         <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 

           <xsd:element 

           
 name="Zmieszane" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

           
 <xsd:annotation> 

            
 <xsd:documentation> 

            
  Niesegregowane 

            
  (zmieszane) 

            
  odpady komunalne 

            
 </xsd:documentation> 

           
 </xsd:annotation> 

           
 <xsd:complexType> 
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 <xsd:sequence> 

            
  <xsd:element 

            
   name="Worek120l" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

            
   <xsd:annotation> 

            
    <xsd:documentation> 

            
     Worek 

            
     120 

            
     l 

            
    </xsd:documentation> 

            
   </xsd:annotation> 

            
   <xsd:complexType> 

            
    <xsd:sequence> 

            
     <xsd:element 

            
      name="Liczba" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        Liczba 

            
        workĂłw 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element 

            
      name="Stawka" type="xsd:string"> 
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      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        Stawka 

            
        opĹ‚aty 

            
        (zgodnie 

            
        z 

            
        obowiÄ…zujÄ…cÄ… 

            
        uchwaĹ‚Ä…) 

            
        [zĹ‚] 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element 

            
      name="WysokoscOplaty" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        WysokoĹ›Ä‡ 

            
        opĹ‚aty 

            
        miesiÄ™cznej 

            
        [zĹ‚] 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 
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     <xsd:element 

            
      name="ImieNazwiskoNazwa" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        ImiÄ™, 

            
        Nazwisko/Nazwa 

            
        wytwĂłrcy 

            
        odpadĂłw 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
    </xsd:sequence> 

            
   </xsd:complexType> 

            
  </xsd:element> 

            
  <xsd:element 

            
   name="Pojemnik120l" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

            
   <xsd:annotation> 

            
    <xsd:documentation> 

            
     Pojemnik 

            
     120 

            
     l 

            
    </xsd:documentation> 

            
   </xsd:annotation> 
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   <xsd:complexType> 

            
    <xsd:sequence> 

            
     <xsd:element 

            
      name="Liczba" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        Liczba 

            
        pojemnikĂłw 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element 

            
      name="Stawka" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        Stawka 

            
        opĹ‚aty 

            
        (zgodnie 

            
        z 

            
        obowiÄ…zujÄ…cÄ… 

            
        uchwaĹ‚Ä…) 

            
        [zĹ‚] 

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

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element 

            
      name="WysokoscOplaty" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        WysokoĹ›Ä‡ 

            
        opĹ‚aty 

            
        miesiÄ™cznej 

            
        [zĹ‚] 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element 

            
      name="ImieNazwiskoNazwa" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        ImiÄ™, 

            
        Nazwisko/Nazwa 

            
        wytwĂłrcy 

            
        odpadĂłw 

            
       </xsd:documentation> 

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

            
    </xsd:sequence> 

            
   </xsd:complexType> 

            
  </xsd:element> 

            
  <xsd:element 

            
   name="Pojemnik240l" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

            
   <xsd:annotation> 

            
    <xsd:documentation> 

            
     Pojemnik 

            
     240 

            
     l 

            
    </xsd:documentation> 

            
   </xsd:annotation> 

            
   <xsd:complexType> 

            
    <xsd:sequence> 

            
     <xsd:element 

            
      name="Liczba" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        Liczba 

            
        pojemnikĂłw 

            
       </xsd:documentation> 

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

            
     <xsd:element 

            
      name="Stawka" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        Stawka 

            
        opĹ‚aty 

            
        (zgodnie 

            
        z 

            
        obowiÄ…zujÄ…cÄ… 

            
        uchwaĹ‚Ä…) 

            
        [zĹ‚] 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element 

            
      name="WysokoscOplaty" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        WysokoĹ›Ä‡ 

            
        opĹ‚aty 

            
        miesiÄ™cznej 

            
        [zĹ‚] 
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       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element 

            
      name="ImieNazwiskoNazwa" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        ImiÄ™, 

            
        Nazwisko/Nazwa 

            
        wytwĂłrcy 

            
        odpadĂłw 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
    </xsd:sequence> 

            
   </xsd:complexType> 

            
  </xsd:element> 

            
  <xsd:element 

            
   name="Pojemnik360l" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

            
   <xsd:annotation> 

            
    <xsd:documentation> 

            
     Pojemnik 

            
     360 
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     l 

            
    </xsd:documentation> 

            
   </xsd:annotation> 

            
   <xsd:complexType> 

            
    <xsd:sequence> 

            
     <xsd:element 

            
      name="Liczba" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        Liczba 

            
        pojemnikĂłw 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element 

            
      name="Stawka" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        Stawka 

            
        opĹ‚aty 

            
        (zgodnie 

            
        z 

            
        obowiÄ…zujÄ…cÄ… 
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        uchwaĹ‚Ä…) 

            
        [zĹ‚] 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element 

            
      name="WysokoscOplaty" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        WysokoĹ›Ä‡ 

            
        opĹ‚aty 

            
        miesiÄ™cznej 

            
        [zĹ‚] 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element 

            
      name="ImieNazwiskoNazwa" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        ImiÄ™, 

            
        Nazwisko/Nazwa 

            
        wytwĂłrcy 
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        odpadĂłw 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
    </xsd:sequence> 

            
   </xsd:complexType> 

            
  </xsd:element> 

            
  <xsd:element 

            
   name="Pojemnik1100l" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

            
   <xsd:annotation> 

            
    <xsd:documentation> 

            
     Pojemnik 

            
     1100 

            
     l 

            
    </xsd:documentation> 

            
   </xsd:annotation> 

            
   <xsd:complexType> 

            
    <xsd:sequence> 

            
     <xsd:element 

            
      name="Liczba" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        Liczba 
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        pojemnikĂłw 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element 

            
      name="Stawka" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        Stawka 

            
        opĹ‚aty 

            
        (zgodnie 

            
        z 

            
        obowiÄ…zujÄ…cÄ… 

            
        uchwaĹ‚Ä…) 

            
        [zĹ‚] 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element 

            
      name="WysokoscOplaty" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        WysokoĹ›Ä‡ 
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        opĹ‚aty 

            
        miesiÄ™cznej 

            
        [zĹ‚] 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element 

            
      name="ImieNazwiskoNazwa" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        ImiÄ™, 

            
        Nazwisko/Nazwa 

            
        wytwĂłrcy 

            
        odpadĂłw 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
    </xsd:sequence> 

            
   </xsd:complexType> 

            
  </xsd:element> 

            
  <xsd:element 

            
   name="Pojemnik3000l" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

            
   <xsd:annotation> 
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    <xsd:documentation> 

            
     Pojemnik 

            
     3000 

            
     l 

            
    </xsd:documentation> 

            
   </xsd:annotation> 

            
   <xsd:complexType> 

            
    <xsd:sequence> 

            
     <xsd:element 

            
      name="Liczba" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        Liczba 

            
        pojemnikĂłw 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element 

            
      name="Stawka" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        Stawka 

            
        opĹ‚aty 
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        (zgodnie 

            
        z 

            
        obowiÄ…zujÄ…cÄ… 

            
        uchwaĹ‚Ä…) 

            
        [zĹ‚] 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element 

            
      name="WysokoscOplaty" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        WysokoĹ›Ä‡ 

            
        opĹ‚aty 

            
        miesiÄ™cznej 

            
        [zĹ‚] 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element 

            
      name="ImieNazwiskoNazwa" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 
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        ImiÄ™, 

            
        Nazwisko/Nazwa 

            
        wytwĂłrcy 

            
        odpadĂłw 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
    </xsd:sequence> 

            
   </xsd:complexType> 

            
  </xsd:element> 

            
  <xsd:element 

            
   name="Pojemnik5000l" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

            
   <xsd:annotation> 

            
    <xsd:documentation> 

            
     Pojemnik 

            
     5000 

            
     l 

            
    </xsd:documentation> 

            
   </xsd:annotation> 

            
   <xsd:complexType> 

            
    <xsd:sequence> 

            
     <xsd:element 

            
      name="Liczba" type="xsd:string"> 
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      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        Liczba 

            
        pojemnikĂłw 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element 

            
      name="Stawka" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        Stawka 

            
        opĹ‚aty 

            
        (zgodnie 

            
        z 

            
        obowiÄ…zujÄ…cÄ… 

            
        uchwaĹ‚Ä…) 

            
        [zĹ‚] 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element 

            
      name="WysokoscOplaty" type="xsd:string"> 
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      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        WysokoĹ›Ä‡ 

            
        opĹ‚aty 

            
        miesiÄ™cznej 

            
        [zĹ‚] 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element 

            
      name="ImieNazwiskoNazwa" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        ImiÄ™, 

            
        Nazwisko/Nazwa 

            
        wytwĂłrcy 

            
        odpadĂłw 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
    </xsd:sequence> 

            
   </xsd:complexType> 

            
  </xsd:element> 
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  <xsd:element 

            
   name="Pojemnik7000l" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

            
   <xsd:annotation> 

            
    <xsd:documentation> 

            
     Pojemnik 

            
     7000 

            
     l 

            
    </xsd:documentation> 

            
   </xsd:annotation> 

            
   <xsd:complexType> 

            
    <xsd:sequence> 

            
     <xsd:element 

            
      name="Liczba" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        Liczba 

            
        pojemnikĂłw 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element 

            
      name="Stawka" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 
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       <xsd:documentation> 

            
        Stawka 

            
        opĹ‚aty 

            
        (zgodnie 

            
        z 

            
        obowiÄ…zujÄ…cÄ… 

            
        uchwaĹ‚Ä…) 

            
        [zĹ‚] 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element 

            
      name="WysokoscOplaty" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        WysokoĹ›Ä‡ 

            
        opĹ‚aty 

            
        miesiÄ™cznej 

            
        [zĹ‚] 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element 
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      name="ImieNazwiskoNazwa" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        ImiÄ™, 

            
        Nazwisko/Nazwa 

            
        wytwĂłrcy 

            
        odpadĂłw 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
    </xsd:sequence> 

            
   </xsd:complexType> 

            
  </xsd:element> 

            
  <xsd:element 

            
   name="Pojemnik10000l" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

            
   <xsd:annotation> 

            
    <xsd:documentation> 

            
     Pojemnik 

            
     10000 

            
     l 

            
    </xsd:documentation> 

            
   </xsd:annotation> 

            
   <xsd:complexType> 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 157 – Poz. 8742



            
    <xsd:sequence> 

            
     <xsd:element 

            
      name="Liczba" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        Liczba 

            
        pojemnikĂłw 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element 

            
      name="Stawka" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        Stawka 

            
        opĹ‚aty 

            
        (zgodnie 

            
        z 

            
        obowiÄ…zujÄ…cÄ… 

            
        uchwaĹ‚Ä…) 

            
        [zĹ‚] 

            
       </xsd:documentation> 

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

            
     <xsd:element 

            
      name="WysokoscOplaty" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        WysokoĹ›Ä‡ 

            
        opĹ‚aty 

            
        miesiÄ™cznej 

            
        [zĹ‚] 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element 

            
      name="ImieNazwiskoNazwa" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        ImiÄ™, 

            
        Nazwisko/Nazwa 

            
        wytwĂłrcy 

            
        odpadĂłw 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

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

            
   </xsd:complexType> 

            
  </xsd:element> 

            
 </xsd:sequence> 

           
 </xsd:complexType> 

          
 </xsd:element> 

           <xsd:element 
name="Metale" 

           
 minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

           
 <xsd:annotation> 

            
 <xsd:documentation> 

            
  Metale i 

            
  tworzywa 

            
  sztuczne 

            
 </xsd:documentation> 

           
 </xsd:annotation> 

           
 <xsd:complexType> 

            
 <xsd:sequence> 

            
  <xsd:element 

            
   name="Worek120l" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

            
   <xsd:annotation> 

            
    <xsd:documentation> 

            
     Worek 

            
     120 
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     l 

            
    </xsd:documentation> 

            
   </xsd:annotation> 

            
   <xsd:complexType> 

            
    <xsd:sequence> 

            
     <xsd:element 

            
      name="Liczba" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        Liczba 

            
        workĂłw 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element 

            
      name="Stawka" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        Stawka 

            
        opĹ‚aty 

            
        (zgodnie 

            
        z 

            
        obowiÄ…zujÄ…cÄ… 
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        uchwaĹ‚Ä…) 

            
        [zĹ‚] 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element 

            
      name="WysokoscOplaty" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        WysokoĹ›Ä‡ 

            
        opĹ‚aty 

            
        miesiÄ™cznej 

            
        [zĹ‚] 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element 

            
      name="ImieNazwiskoNazwa" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        ImiÄ™, 

            
        Nazwisko/Nazwa 

            
        wytwĂłrcy 
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        odpadĂłw 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
    </xsd:sequence> 

            
   </xsd:complexType> 

            
  </xsd:element> 

            
  <xsd:element 

            
   name="Pojemnik120l" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

            
   <xsd:annotation> 

            
    <xsd:documentation> 

            
     Pojemnik 

            
     120 

            
     l 

            
    </xsd:documentation> 

            
   </xsd:annotation> 

            
   <xsd:complexType> 

            
    <xsd:sequence> 

            
     <xsd:element 

            
      name="Liczba" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        Liczba 
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        pojemnikĂłw 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element 

            
      name="Stawka" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        Stawka 

            
        opĹ‚aty 

            
        (zgodnie 

            
        z 

            
        obowiÄ…zujÄ…cÄ… 

            
        uchwaĹ‚Ä…) 

            
        [zĹ‚] 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element 

            
      name="WysokoscOplaty" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        WysokoĹ›Ä‡ 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 164 – Poz. 8742



            
        opĹ‚aty 

            
        miesiÄ™cznej 

            
        [zĹ‚] 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element 

            
      name="ImieNazwiskoNazwa" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        ImiÄ™, 

            
        Nazwisko/Nazwa 

            
        wytwĂłrcy 

            
        odpadĂłw 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
    </xsd:sequence> 

            
   </xsd:complexType> 

            
  </xsd:element> 

            
  <xsd:element 

            
   name="Pojemnik240l" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

            
   <xsd:annotation> 
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    <xsd:documentation> 

            
     Pojemnik 

            
     240 

            
     l 

            
    </xsd:documentation> 

            
   </xsd:annotation> 

            
   <xsd:complexType> 

            
    <xsd:sequence> 

            
     <xsd:element 

            
      name="Liczba" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        Liczba 

            
        pojemnikĂłw 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element 

            
      name="Stawka" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        Stawka 

            
        opĹ‚aty 
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        (zgodnie 

            
        z 

            
        obowiÄ…zujÄ…cÄ… 

            
        uchwaĹ‚Ä…) 

            
        [zĹ‚] 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element 

            
      name="WysokoscOplaty" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        WysokoĹ›Ä‡ 

            
        opĹ‚aty 

            
        miesiÄ™cznej 

            
        [zĹ‚] 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element 

            
      name="ImieNazwiskoNazwa" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 
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        ImiÄ™, 

            
        Nazwisko/Nazwa 

            
        wytwĂłrcy 

            
        odpadĂłw 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
    </xsd:sequence> 

            
   </xsd:complexType> 

            
  </xsd:element> 

            
  <xsd:element 

            
   name="Pojemnik360l" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

            
   <xsd:annotation> 

            
    <xsd:documentation> 

            
     Pojemnik 

            
     360 

            
     l 

            
    </xsd:documentation> 

            
   </xsd:annotation> 

            
   <xsd:complexType> 

            
    <xsd:sequence> 

            
     <xsd:element 

            
      name="Liczba" type="xsd:string"> 
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      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        Liczba 

            
        pojemnikĂłw 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element 

            
      name="Stawka" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        Stawka 

            
        opĹ‚aty 

            
        (zgodnie 

            
        z 

            
        obowiÄ…zujÄ…cÄ… 

            
        uchwaĹ‚Ä…) 

            
        [zĹ‚] 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element 

            
      name="WysokoscOplaty" type="xsd:string"> 
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      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        WysokoĹ›Ä‡ 

            
        opĹ‚aty 

            
        miesiÄ™cznej 

            
        [zĹ‚] 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element 

            
      name="ImieNazwiskoNazwa" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        ImiÄ™, 

            
        Nazwisko/Nazwa 

            
        wytwĂłrcy 

            
        odpadĂłw 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
    </xsd:sequence> 

            
   </xsd:complexType> 

            
  </xsd:element> 
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  <xsd:element 

            
   name="Pojemnik1100l" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

            
   <xsd:annotation> 

            
    <xsd:documentation> 

            
     Pojemnik 

            
     1100 

            
     l 

            
    </xsd:documentation> 

            
   </xsd:annotation> 

            
   <xsd:complexType> 

            
    <xsd:sequence> 

            
     <xsd:element 

            
      name="Liczba" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        Liczba 

            
        pojemnikĂłw 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element 

            
      name="Stawka" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 171 – Poz. 8742



            
       <xsd:documentation> 

            
        Stawka 

            
        opĹ‚aty 

            
        (zgodnie 

            
        z 

            
        obowiÄ…zujÄ…cÄ… 

            
        uchwaĹ‚Ä…) 

            
        [zĹ‚] 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element 

            
      name="WysokoscOplaty" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        WysokoĹ›Ä‡ 

            
        opĹ‚aty 

            
        miesiÄ™cznej 

            
        [zĹ‚] 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element 
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      name="ImieNazwiskoNazwa" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        ImiÄ™, 

            
        Nazwisko/Nazwa 

            
        wytwĂłrcy 

            
        odpadĂłw 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
    </xsd:sequence> 

            
   </xsd:complexType> 

            
  </xsd:element> 

            
  <xsd:element 

            
   name="Dzwon1500l" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

            
   <xsd:annotation> 

            
    <xsd:documentation> 

            
     Pojemnik 

            
     â€ždzwonâ€ť 

            
     1500 

            
     l 

            
    </xsd:documentation> 

            
   </xsd:annotation> 
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   <xsd:complexType> 

            
    <xsd:sequence> 

            
     <xsd:element 

            
      name="Liczba" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        Liczba 

            
        pojemnikĂłw 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element 

            
      name="Stawka" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        Stawka 

            
        opĹ‚aty 

            
        (zgodnie 

            
        z 

            
        obowiÄ…zujÄ…cÄ… 

            
        uchwaĹ‚Ä…) 

            
        [zĹ‚] 

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

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element 

            
      name="WysokoscOplaty" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        WysokoĹ›Ä‡ 

            
        opĹ‚aty 

            
        miesiÄ™cznej 

            
        [zĹ‚] 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element 

            
      name="ImieNazwiskoNazwa" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        ImiÄ™, 

            
        Nazwisko/Nazwa 

            
        wytwĂłrcy 

            
        odpadĂłw 

            
       </xsd:documentation> 

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

            
    </xsd:sequence> 

            
   </xsd:complexType> 

            
  </xsd:element> 

            
  <xsd:element 

            
   name="Dzwon2500l" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

            
   <xsd:annotation> 

            
    <xsd:documentation> 

            
     Pojemnik 

            
     â€ždzwonâ€ť 

            
     siatka 

            
     2500 

            
     l 

            
    </xsd:documentation> 

            
   </xsd:annotation> 

            
   <xsd:complexType> 

            
    <xsd:sequence> 

            
     <xsd:element 

            
      name="Liczba" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        Liczba 

            
        pojemnikĂłw 
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       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element 

            
      name="Stawka" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        Stawka 

            
        opĹ‚aty 

            
        (zgodnie 

            
        z 

            
        obowiÄ…zujÄ…cÄ… 

            
        uchwaĹ‚Ä…) 

            
        [zĹ‚] 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element 

            
      name="WysokoscOplaty" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        WysokoĹ›Ä‡ 

            
        opĹ‚aty 
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        miesiÄ™cznej 

            
        [zĹ‚] 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element 

            
      name="ImieNazwiskoNazwa" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        ImiÄ™, 

            
        Nazwisko/Nazwa 

            
        wytwĂłrcy 

            
        odpadĂłw 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
    </xsd:sequence> 

            
   </xsd:complexType> 

            
  </xsd:element> 

            
 </xsd:sequence> 

           
 </xsd:complexType> 

          
 </xsd:element> 

           <xsd:element 
name="Papier" 
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 minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

           
 <xsd:annotation> 

            
 <xsd:documentation> 

            
  Papier 

            
 </xsd:documentation> 

           
 </xsd:annotation> 

           
 <xsd:complexType> 

            
 <xsd:sequence> 

            
  <xsd:element 

            
   name="Worek120l" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

            
   <xsd:annotation> 

            
    <xsd:documentation> 

            
     Worek 

            
     120 

            
     l 

            
    </xsd:documentation> 

            
   </xsd:annotation> 

            
   <xsd:complexType> 

            
    <xsd:sequence> 

            
     <xsd:element 

            
      name="Liczba" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 
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        Liczba 

            
        workĂłw 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element 

            
      name="Stawka" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        Stawka 

            
        opĹ‚aty 

            
        (zgodnie 

            
        z 

            
        obowiÄ…zujÄ…cÄ… 

            
        uchwaĹ‚Ä…) 

            
        [zĹ‚] 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element 

            
      name="WysokoscOplaty" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 
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        WysokoĹ›Ä‡ 

            
        opĹ‚aty 

            
        miesiÄ™cznej 

            
        [zĹ‚] 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element 

            
      name="ImieNazwiskoNazwa" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        ImiÄ™, 

            
        Nazwisko/Nazwa 

            
        wytwĂłrcy 

            
        odpadĂłw 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
    </xsd:sequence> 

            
   </xsd:complexType> 

            
  </xsd:element> 

            
  <xsd:element 

            
   name="Pojemnik120l" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 
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   <xsd:annotation> 

            
    <xsd:documentation> 

            
     Pojemnik 

            
     120 

            
     l 

            
    </xsd:documentation> 

            
   </xsd:annotation> 

            
   <xsd:complexType> 

            
    <xsd:sequence> 

            
     <xsd:element 

            
      name="Liczba" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        Liczba 

            
        pojemnikĂłw 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element 

            
      name="Stawka" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        Stawka 
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        opĹ‚aty 

            
        (zgodnie 

            
        z 

            
        obowiÄ…zujÄ…cÄ… 

            
        uchwaĹ‚Ä…) 

            
        [zĹ‚] 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element 

            
      name="WysokoscOplaty" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        WysokoĹ›Ä‡ 

            
        opĹ‚aty 

            
        miesiÄ™cznej 

            
        [zĹ‚] 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element 

            
      name="ImieNazwiskoNazwa" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 
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       <xsd:documentation> 

            
        ImiÄ™, 

            
        Nazwisko/Nazwa 

            
        wytwĂłrcy 

            
        odpadĂłw 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
    </xsd:sequence> 

            
   </xsd:complexType> 

            
  </xsd:element> 

            
  <xsd:element 

            
   name="Pojemnik240l" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

            
   <xsd:annotation> 

            
    <xsd:documentation> 

            
     Pojemnik 

            
     240 

            
     l 

            
    </xsd:documentation> 

            
   </xsd:annotation> 

            
   <xsd:complexType> 

            
    <xsd:sequence> 

            
     <xsd:element 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 184 – Poz. 8742



            
      name="Liczba" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        Liczba 

            
        pojemnikĂłw 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element 

            
      name="Stawka" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        Stawka 

            
        opĹ‚aty 

            
        (zgodnie 

            
        z 

            
        obowiÄ…zujÄ…cÄ… 

            
        uchwaĹ‚Ä…) 

            
        [zĹ‚] 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element 
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      name="WysokoscOplaty" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        WysokoĹ›Ä‡ 

            
        opĹ‚aty 

            
        miesiÄ™cznej 

            
        [zĹ‚] 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element 

            
      name="ImieNazwiskoNazwa" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        ImiÄ™, 

            
        Nazwisko/Nazwa 

            
        wytwĂłrcy 

            
        odpadĂłw 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
    </xsd:sequence> 

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

            
  <xsd:element 

            
   name="Pojemnik360l" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

            
   <xsd:annotation> 

            
    <xsd:documentation> 

            
     Pojemnik 

            
     360 

            
     l 

            
    </xsd:documentation> 

            
   </xsd:annotation> 

            
   <xsd:complexType> 

            
    <xsd:sequence> 

            
     <xsd:element 

            
      name="Liczba" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        Liczba 

            
        pojemnikĂłw 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element 

            
      name="Stawka" type="xsd:string"> 
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      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        Stawka 

            
        opĹ‚aty 

            
        (zgodnie 

            
        z 

            
        obowiÄ…zujÄ…cÄ… 

            
        uchwaĹ‚Ä…) 

            
        [zĹ‚] 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element 

            
      name="WysokoscOplaty" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        WysokoĹ›Ä‡ 

            
        opĹ‚aty 

            
        miesiÄ™cznej 

            
        [zĹ‚] 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 
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     <xsd:element 

            
      name="ImieNazwiskoNazwa" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        ImiÄ™, 

            
        Nazwisko/Nazwa 

            
        wytwĂłrcy 

            
        odpadĂłw 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
    </xsd:sequence> 

            
   </xsd:complexType> 

            
  </xsd:element> 

            
  <xsd:element 

            
   name="Pojemnik1100l" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

            
   <xsd:annotation> 

            
    <xsd:documentation> 

            
     Pojemnik 

            
     1100 

            
     l 

            
    </xsd:documentation> 

            
   </xsd:annotation> 
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   <xsd:complexType> 

            
    <xsd:sequence> 

            
     <xsd:element 

            
      name="Liczba" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        Liczba 

            
        pojemnikĂłw 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element 

            
      name="Stawka" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        Stawka 

            
        opĹ‚aty 

            
        (zgodnie 

            
        z 

            
        obowiÄ…zujÄ…cÄ… 

            
        uchwaĹ‚Ä…) 

            
        [zĹ‚] 

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

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element 

            
      name="WysokoscOplaty" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        WysokoĹ›Ä‡ 

            
        opĹ‚aty 

            
        miesiÄ™cznej 

            
        [zĹ‚] 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element 

            
      name="ImieNazwiskoNazwa" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        ImiÄ™, 

            
        Nazwisko/Nazwa 

            
        wytwĂłrcy 

            
        odpadĂłw 

            
       </xsd:documentation> 

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

            
    </xsd:sequence> 

            
   </xsd:complexType> 

            
  </xsd:element> 

            
  <xsd:element 

            
   name="Dzwon1500l" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

            
   <xsd:annotation> 

            
    <xsd:documentation> 

            
     Pojemnik 

            
     â€ždzwonâ€ť 

            
     1500 

            
     l 

            
    </xsd:documentation> 

            
   </xsd:annotation> 

            
   <xsd:complexType> 

            
    <xsd:sequence> 

            
     <xsd:element 

            
      name="Liczba" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        Liczba 

            
        pojemnikĂłw 

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

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element 

            
      name="Stawka" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        Stawka 

            
        opĹ‚aty 

            
        (zgodnie 

            
        z 

            
        obowiÄ…zujÄ…cÄ… 

            
        uchwaĹ‚Ä…) 

            
        [zĹ‚] 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element 

            
      name="WysokoscOplaty" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        WysokoĹ›Ä‡ 

            
        opĹ‚aty 

            
        miesiÄ™cznej 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 193 – Poz. 8742



            
        [zĹ‚] 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element 

            
      name="ImieNazwiskoNazwa" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        ImiÄ™, 

            
        Nazwisko/Nazwa 

            
        wytwĂłrcy 

            
        odpadĂłw 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
    </xsd:sequence> 

            
   </xsd:complexType> 

            
  </xsd:element> 

            
  <xsd:element 

            
   name="Dzwon2500l" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

            
   <xsd:annotation> 

            
    <xsd:documentation> 

            
     Pojemnik 
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     â€ždzwonâ€ť 

            
     2500 

            
     l 

            
    </xsd:documentation> 

            
   </xsd:annotation> 

            
   <xsd:complexType> 

            
    <xsd:sequence> 

            
     <xsd:element 

            
      name="Liczba" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        Liczba 

            
        pojemnikĂłw 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element 

            
      name="Stawka" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        Stawka 

            
        opĹ‚aty 

            
        (zgodnie 
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        z 

            
        obowiÄ…zujÄ…cÄ… 

            
        uchwaĹ‚Ä…) 

            
        [zĹ‚] 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element 

            
      name="WysokoscOplaty" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        WysokoĹ›Ä‡ 

            
        opĹ‚aty 

            
        miesiÄ™cznej 

            
        [zĹ‚] 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element 

            
      name="ImieNazwiskoNazwa" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        ImiÄ™, 
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        Nazwisko/Nazwa 

            
        wytwĂłrcy 

            
        odpadĂłw 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
    </xsd:sequence> 

            
   </xsd:complexType> 

            
  </xsd:element> 

            
 </xsd:sequence> 

           
 </xsd:complexType> 

          
 </xsd:element> 

           <xsd:element 
name="Szklo" 

           
 minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

           
 <xsd:annotation> 

            
 <xsd:documentation> 

            
  SzkĹ‚o 

            
 </xsd:documentation> 

           
 </xsd:annotation> 

           
 <xsd:complexType> 

            
 <xsd:annotation> 

            
  <xsd:documentation></xsd:documentation> 

            
 </xsd:annotation> 
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 <xsd:sequence> 

            
  <xsd:element 

            
   name="Worek80l" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

            
   <xsd:annotation> 

            
    <xsd:documentation> 

            
     Worek 

            
     80 l 

            
    </xsd:documentation> 

            
   </xsd:annotation> 

            
   <xsd:complexType> 

            
    <xsd:sequence> 

            
     <xsd:element 

            
      name="Liczba" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        Liczba 

            
        workĂłw 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element 

            
      name="Stawka" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 
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       <xsd:documentation> 

            
        Stawka 

            
        opĹ‚aty 

            
        (zgodnie 

            
        z 

            
        obowiÄ…zujÄ…cÄ… 

            
        uchwaĹ‚Ä…) 

            
        [zĹ‚] 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element 

            
      name="WysokoscOplaty" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        WysokoĹ›Ä‡ 

            
        opĹ‚aty 

            
        miesiÄ™cznej 

            
        [zĹ‚] 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element 
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      name="ImieNazwiskoNazwa" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        ImiÄ™, 

            
        Nazwisko/Nazwa 

            
        wytwĂłrcy 

            
        odpadĂłw 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
    </xsd:sequence> 

            
   </xsd:complexType> 

            
  </xsd:element> 

            
  <xsd:element 

            
   name="Pojemnik120l" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

            
   <xsd:annotation> 

            
    <xsd:documentation> 

            
     Pojemnik 

            
     120 

            
     l 

            
    </xsd:documentation> 

            
   </xsd:annotation> 

            
   <xsd:complexType> 
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    <xsd:sequence> 

            
     <xsd:element 

            
      name="Liczba" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        Liczba 

            
        pojemnikĂłw 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element 

            
      name="Stawka" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        Stawka 

            
        opĹ‚aty 

            
        (zgodnie 

            
        z 

            
        obowiÄ…zujÄ…cÄ… 

            
        uchwaĹ‚Ä…) 

            
        [zĹ‚] 

            
       </xsd:documentation> 

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

            
     <xsd:element 

            
      name="WysokoscOplaty" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        WysokoĹ›Ä‡ 

            
        opĹ‚aty 

            
        miesiÄ™cznej 

            
        [zĹ‚] 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element 

            
      name="ImieNazwiskoNazwa" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        ImiÄ™, 

            
        Nazwisko/Nazwa 

            
        wytwĂłrcy 

            
        odpadĂłw 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

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

            
   </xsd:complexType> 

            
  </xsd:element> 

            
  <xsd:element 

            
   name="Pojemnik240l" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

            
   <xsd:annotation> 

            
    <xsd:documentation> 

            
     Pojemnik 

            
     240 

            
     l 

            
    </xsd:documentation> 

            
   </xsd:annotation> 

            
   <xsd:complexType> 

            
    <xsd:sequence> 

            
     <xsd:element 

            
      name="Liczba" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        Liczba 

            
        pojemnikĂłw 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 
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     <xsd:element 

            
      name="Stawka" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        Stawka 

            
        opĹ‚aty 

            
        (zgodnie 

            
        z 

            
        obowiÄ…zujÄ…cÄ… 

            
        uchwaĹ‚Ä…) 

            
        [zĹ‚] 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element 

            
      name="WysokoscOplaty" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        WysokoĹ›Ä‡ 

            
        opĹ‚aty 

            
        miesiÄ™cznej 

            
        [zĹ‚] 

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

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element 

            
      name="ImieNazwiskoNazwa" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        ImiÄ™, 

            
        Nazwisko/Nazwa 

            
        wytwĂłrcy 

            
        odpadĂłw 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
    </xsd:sequence> 

            
   </xsd:complexType> 

            
  </xsd:element> 

            
  <xsd:element 

            
   name="Pojemnik360l" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

            
   <xsd:annotation> 

            
    <xsd:documentation> 

            
     Pojemnik 

            
     360 

            
     l 
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    </xsd:documentation> 

            
   </xsd:annotation> 

            
   <xsd:complexType> 

            
    <xsd:sequence> 

            
     <xsd:element 

            
      name="Liczba" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        Liczba 

            
        pojemnikĂłw 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element 

            
      name="Stawka" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        Stawka 

            
        opĹ‚aty 

            
        (zgodnie 

            
        z 

            
        obowiÄ…zujÄ…cÄ… 

            
        uchwaĹ‚Ä…) 
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        [zĹ‚] 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element 

            
      name="WysokoscOplaty" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        WysokoĹ›Ä‡ 

            
        opĹ‚aty 

            
        miesiÄ™cznej 

            
        [zĹ‚] 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element 

            
      name="ImieNazwiskoNazwa" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        ImiÄ™, 

            
        Nazwisko/Nazwa 

            
        wytwĂłrcy 

            
        odpadĂłw 
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       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
    </xsd:sequence> 

            
   </xsd:complexType> 

            
  </xsd:element> 

            
  <xsd:element 

            
   name="Pojemnik1100l" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

            
   <xsd:annotation> 

            
    <xsd:documentation> 

            
     Pojemnik 

            
     1100 

            
     l 

            
    </xsd:documentation> 

            
   </xsd:annotation> 

            
   <xsd:complexType> 

            
    <xsd:sequence> 

            
     <xsd:element 

            
      name="Liczba" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        Liczba 

            
        pojemnikĂłw 
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       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element 

            
      name="Stawka" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        Stawka 

            
        opĹ‚aty 

            
        (zgodnie 

            
        z 

            
        obowiÄ…zujÄ…cÄ… 

            
        uchwaĹ‚Ä…) 

            
        [zĹ‚] 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element 

            
      name="WysokoscOplaty" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        WysokoĹ›Ä‡ 

            
        opĹ‚aty 
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        miesiÄ™cznej 

            
        [zĹ‚] 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element 

            
      name="ImieNazwiskoNazwa" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        ImiÄ™, 

            
        Nazwisko/Nazwa 

            
        wytwĂłrcy 

            
        odpadĂłw 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
    </xsd:sequence> 

            
   </xsd:complexType> 

            
  </xsd:element> 

            
  <xsd:element 

            
   name="Dwon1500l" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

            
   <xsd:annotation> 

            
    <xsd:documentation> 
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     Pojemnik 

            
     â€ždzwonâ€ť 

            
     1500 

            
     l 

            
    </xsd:documentation> 

            
   </xsd:annotation> 

            
   <xsd:complexType> 

            
    <xsd:sequence> 

            
     <xsd:element 

            
      name="Liczba" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        Liczba 

            
        pojemnikĂłw 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element 

            
      name="Stawka" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        Stawka 

            
        opĹ‚aty 
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        (zgodnie 

            
        z 

            
        obowiÄ…zujÄ…cÄ… 

            
        uchwaĹ‚Ä…) 

            
        [zĹ‚] 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element 

            
      name="WysokoscOplaty" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        WysokoĹ›Ä‡ 

            
        opĹ‚aty 

            
        miesiÄ™cznej 

            
        [zĹ‚] 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element 

            
      name="ImieNazwiskoNazwa" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 
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        ImiÄ™, 

            
        Nazwisko/Nazwa 

            
        wytwĂłrcy 

            
        odpadĂłw 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
    </xsd:sequence> 

            
   </xsd:complexType> 

            
  </xsd:element> 

            
  <xsd:element 

            
   name="Dzwon2500l" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

            
   <xsd:annotation> 

            
    <xsd:documentation> 

            
     Pojemnik 

            
     â€ždzwonâ€ť 

            
     2500 

            
     l 

            
    </xsd:documentation> 

            
   </xsd:annotation> 

            
   <xsd:complexType> 

            
    <xsd:sequence> 

            
     <xsd:element 
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      name="Liczba" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        Liczba 

            
        pojemnikĂłw 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element 

            
      name="Stawka" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        Stawka 

            
        opĹ‚aty 

            
        (zgodnie 

            
        z 

            
        obowiÄ…zujÄ…cÄ… 

            
        uchwaĹ‚Ä…) 

            
        [zĹ‚] 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element 
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      name="WysokoscOplaty" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        WysokoĹ›Ä‡ 

            
        opĹ‚aty 

            
        miesiÄ™cznej 

            
        [zĹ‚] 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element 

            
      name="ImieNazwiskoNazwa" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        ImiÄ™, 

            
        Nazwisko/Nazwa 

            
        wytwĂłrcy 

            
        odpadĂłw 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
    </xsd:sequence> 

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

            
 </xsd:sequence> 

           
 </xsd:complexType> 

          
 </xsd:element> 

           <xsd:element 

           
 name="Bioodpady" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

           
 <xsd:annotation> 

            
 <xsd:documentation> 

            
  Bioodpady 

            
 </xsd:documentation> 

           
 </xsd:annotation> 

           
 <xsd:complexType> 

            
 <xsd:sequence> 

            
  <xsd:element 

            
   name="Worek120l" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

            
   <xsd:annotation> 

            
    <xsd:documentation> 

            
     Worek 

            
     120 

            
     l 

            
    </xsd:documentation> 

            
   </xsd:annotation> 

            
   <xsd:complexType> 
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    <xsd:sequence> 

            
     <xsd:element 

            
      name="Liczba" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        Liczba 

            
        workĂłw 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element 

            
      name="Stawka" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        Stawka 

            
        opĹ‚aty 

            
        (zgodnie 

            
        z 

            
        obowiÄ…zujÄ…cÄ… 

            
        uchwaĹ‚Ä…) 

            
        [zĹ‚] 

            
       </xsd:documentation> 

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

            
     <xsd:element 

            
      name="WysokoscOplaty" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        WysokoĹ›Ä‡ 

            
        opĹ‚aty 

            
        miesiÄ™cznej 

            
        [zĹ‚] 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element 

            
      name="ImieNazwiskoNazwa" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        ImiÄ™, 

            
        Nazwisko/Nazwa 

            
        wytwĂłrcy 

            
        odpadĂłw 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

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

            
   </xsd:complexType> 

            
  </xsd:element> 

            
  <xsd:element 

            
   name="Pojemnik120l" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

            
   <xsd:annotation> 

            
    <xsd:documentation> 

            
     Pojemnik 

            
     120 

            
     l 

            
    </xsd:documentation> 

            
   </xsd:annotation> 

            
   <xsd:complexType> 

            
    <xsd:sequence> 

            
     <xsd:element 

            
      name="Liczba" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        Liczba 

            
        pojemnikĂłw 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 
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     <xsd:element 

            
      name="Stawka" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        Stawka 

            
        opĹ‚aty 

            
        (zgodnie 

            
        z 

            
        obowiÄ…zujÄ…cÄ… 

            
        uchwaĹ‚Ä…) 

            
        [zĹ‚] 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element 

            
      name="WysokoscOplaty" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        WysokoĹ›Ä‡ 

            
        opĹ‚aty 

            
        miesiÄ™cznej 

            
        [zĹ‚] 

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

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element 

            
      name="ImieNazwiskoNazwa" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        ImiÄ™, 

            
        Nazwisko/Nazwa 

            
        wytwĂłrcy 

            
        odpadĂłw 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
    </xsd:sequence> 

            
   </xsd:complexType> 

            
  </xsd:element> 

            
  <xsd:element 

            
   name="Pojemnik240l" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

            
   <xsd:annotation> 

            
    <xsd:documentation> 

            
     Pojemnik 

            
     240 

            
     l 
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    </xsd:documentation> 

            
   </xsd:annotation> 

            
   <xsd:complexType> 

            
    <xsd:sequence> 

            
     <xsd:element 

            
      name="Liczba" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        Liczba 

            
        pojemnikĂłw 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element 

            
      name="Stawka" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        Stawka 

            
        opĹ‚aty 

            
        (zgodnie 

            
        z 

            
        obowiÄ…zujÄ…cÄ… 

            
        uchwaĹ‚Ä…) 
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        [zĹ‚] 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element 

            
      name="WysokoscOplaty" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        WysokoĹ›Ä‡ 

            
        opĹ‚aty 

            
        miesiÄ™cznej 

            
        [zĹ‚] 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element 

            
      name="ImieNazwiskoNazwa" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        ImiÄ™, 

            
        Nazwisko/Nazwa 

            
        wytwĂłrcy 

            
        odpadĂłw 
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       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
    </xsd:sequence> 

            
   </xsd:complexType> 

            
  </xsd:element> 

            
  <xsd:element 

            
   name="Pojemnik360l" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

            
   <xsd:annotation> 

            
    <xsd:documentation> 

            
     Pojemnik 

            
     360 

            
     l 

            
    </xsd:documentation> 

            
   </xsd:annotation> 

            
   <xsd:complexType> 

            
    <xsd:sequence> 

            
     <xsd:element 

            
      name="Liczba" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        Liczba 

            
        pojemnikĂłw 
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       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element 

            
      name="Stawka" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        Stawka 

            
        opĹ‚aty 

            
        (zgodnie 

            
        z 

            
        obowiÄ…zujÄ…cÄ… 

            
        uchwaĹ‚Ä…) 

            
        [zĹ‚] 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element 

            
      name="WysokoscOplaty" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        WysokoĹ›Ä‡ 

            
        opĹ‚aty 
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        miesiÄ™cznej 

            
        [zĹ‚] 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element 

            
      name="ImieNazwiskoNazwa" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        ImiÄ™, 

            
        Nazwisko/Nazwa 

            
        wytwĂłrcy 

            
        odpadĂłw 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
    </xsd:sequence> 

            
   </xsd:complexType> 

            
  </xsd:element> 

            
  <xsd:element 

            
   name="Pojemnik1100l" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

            
   <xsd:annotation> 

            
    <xsd:documentation> 
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     Pojemnik 

            
     1100 

            
     l 

            
    </xsd:documentation> 

            
   </xsd:annotation> 

            
   <xsd:complexType> 

            
    <xsd:sequence> 

            
     <xsd:element 

            
      name="Liczba" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        Liczba 

            
        pojemnikĂłw 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element 

            
      name="Stawka" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        Stawka 

            
        opĹ‚aty 

            
        (zgodnie 
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        z 

            
        obowiÄ…zujÄ…cÄ… 

            
        uchwaĹ‚Ä…) 

            
        [zĹ‚] 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element 

            
      name="WysokoscOplaty" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        WysokoĹ›Ä‡ 

            
        opĹ‚aty 

            
        miesiÄ™cznej 

            
        [zĹ‚] 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element 

            
      name="ImieNazwiskoNazwa" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        ImiÄ™, 
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        Nazwisko/Nazwa 

            
        wytwĂłrcy 

            
        odpadĂłw 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
    </xsd:sequence> 

            
   </xsd:complexType> 

            
  </xsd:element> 

            
  <xsd:element 

            
   name="Pojemnik3000l" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

            
   <xsd:annotation> 

            
    <xsd:documentation> 

            
     Pojemnik 

            
     3000 

            
     l 

            
    </xsd:documentation> 

            
   </xsd:annotation> 

            
   <xsd:complexType> 

            
    <xsd:sequence> 

            
     <xsd:element 

            
      name="Liczba" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 229 – Poz. 8742



            
       <xsd:documentation> 

            
        Liczba 

            
        pojemnikĂłw 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element 

            
      name="Stawka" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        Stawka 

            
        opĹ‚aty 

            
        (zgodnie 

            
        z 

            
        obowiÄ…zujÄ…cÄ… 

            
        uchwaĹ‚Ä…) 

            
        [zĹ‚] 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element 

            
      name="WysokoscOplaty" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 
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       <xsd:documentation> 

            
        WysokoĹ›Ä‡ 

            
        opĹ‚aty 

            
        miesiÄ™cznej 

            
        [zĹ‚] 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element 

            
      name="ImieNazwiskoNazwa" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        ImiÄ™, 

            
        Nazwisko/Nazwa 

            
        wytwĂłrcy 

            
        odpadĂłw 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
    </xsd:sequence> 

            
   </xsd:complexType> 

            
  </xsd:element> 

            
  <xsd:element 
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   name="Pojemnik5000l" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

            
   <xsd:annotation> 

            
    <xsd:documentation> 

            
     Pojemnik 

            
     5000 

            
     l 

            
    </xsd:documentation> 

            
   </xsd:annotation> 

            
   <xsd:complexType> 

            
    <xsd:sequence> 

            
     <xsd:element 

            
      name="Liczba" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        Liczba 

            
        pojemnikĂłw 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element 

            
      name="Stawka" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 
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        Stawka 

            
        opĹ‚aty 

            
        (zgodnie 

            
        z 

            
        obowiÄ…zujÄ…cÄ… 

            
        uchwaĹ‚Ä…) 

            
        [zĹ‚] 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element 

            
      name="WysokoscOplaty" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        WysokoĹ›Ä‡ 

            
        opĹ‚aty 

            
        miesiÄ™cznej 

            
        [zĹ‚] 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element 

            
      name="ImieNazwiskoNazwa" type="xsd:string"> 
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      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        ImiÄ™, 

            
        Nazwisko/Nazwa 

            
        wytwĂłrcy 

            
        odpadĂłw 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
    </xsd:sequence> 

            
   </xsd:complexType> 

            
  </xsd:element> 

            
  <xsd:element 

            
   name="Pojemnik7000l" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

            
   <xsd:annotation> 

            
    <xsd:documentation> 

            
     Pojemnik 

            
     7000 

            
     l 

            
    </xsd:documentation> 

            
   </xsd:annotation> 

            
   <xsd:complexType> 

            
    <xsd:sequence> 
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     <xsd:element 

            
      name="Liczba" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        Liczba 

            
        pojemnikĂłw 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element 

            
      name="Stawka" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        Stawka 

            
        opĹ‚aty 

            
        (zgodnie 

            
        z 

            
        obowiÄ…zujÄ…cÄ… 

            
        uchwaĹ‚Ä…) 

            
        [zĹ‚] 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 
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     <xsd:element 

            
      name="WysokoscOplaty" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        WysokoĹ›Ä‡ 

            
        opĹ‚aty 

            
        miesiÄ™cznej 

            
        [zĹ‚] 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

            
     <xsd:element 

            
      name="ImieNazwiskoNazwa" type="xsd:string"> 

            
      <xsd:annotation> 

            
       <xsd:documentation> 

            
        ImiÄ™, 

            
        Nazwisko/Nazwa 

            
        wytwĂłrcy 

            
        odpadĂłw 

            
       </xsd:documentation> 

            
      </xsd:annotation> 

            
     </xsd:element> 

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

            
  </xsd:element> 

            
 </xsd:sequence> 

           
 </xsd:complexType> 

          
 </xsd:element> 

           <xsd:element 
name="Oplata" 

           
 minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

           
 <xsd:annotation> 

            
 <xsd:documentation> 

            
  Kwota naleĹĽnej 

            
  opĹ‚aty dla 

            
  nieruchomoĹ›ci 

            
  niezamieszkaĹ‚ych 

            
  [zĹ‚] 

            
 </xsd:documentation> 

           
 </xsd:annotation> 

           
 <xsd:complexType></xsd:complexType> 

          
 </xsd:element> 

           <xsd:element 

           
 name="NaleznaOplata2" type="xsd:string"> 

           
 <xsd:annotation> 

            
 <xsd:documentation> 

            
  Kwota naleĹĽnej 
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  opĹ‚aty dla 

            
  nieruchomoĹ›ci 

            
  niezamieszkaĹ‚ych 

            
 </xsd:documentation> 

           
 </xsd:annotation> 

          
 </xsd:element> 

          </xsd:sequence> 

         </xsd:complexType> 

        </xsd:element> 

       </xsd:sequence> 

      </xsd:complexType> 

     </xsd:element> 

     <xsd:element name="LacznaKwotaOplataMiesieczna"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

I.         Ĺ�Ä„CZNA KWOTA OPĹ�ATY MIESIÄ�CZNEJ 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

      <xsd:complexType> 

       <xsd:sequence> 

        <xsd:element name="Kwota1" 

         type="xsd:string"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           Kwota 
naleĹĽnej opĹ‚aty 

           stanowi 
sumÄ™ opĹ‚at dla 

           czÄ™Ĺ›ci 
zamieszkaĹ‚ej 

          
 (wysokoĹ›Ä‡ opĹ‚aty 

          
 miesiÄ™cznej) i 

          
 niezamieszkaĹ‚ej (kwota 
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           naleĹĽnej 
opĹ‚aty dla 

          
 nieruchomoĹ›ci 

          
 niezamieszkaĹ‚ych) [zĹ‚] 

         
 </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

        </xsd:element> 

       </xsd:sequence> 

      </xsd:complexType> 

     </xsd:element> 

     <xsd:element 

      name="InformacjaWygasniecieObowiazku"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

J.         INFORMACJA O PRZYCZYNIE 
WYGAĹšNIÄ�CIA 

        OBOWIÄ„ZKU 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

      <xsd:complexType> 

       <xsd:annotation> 

       
 <xsd:documentation></xsd:documentation> 

       </xsd:annotation> 

       <xsd:sequence> 

        <xsd:element name="Wygasniecie1" 

         type="str:Tekst2000Typ"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           Opis stanu 
faktycznego 

         
 </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

        </xsd:element> 

       </xsd:sequence> 

      </xsd:complexType> 

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

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

K.         INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH 

        OSOBOWYCH 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

      <xsd:complexType> 

       <xsd:sequence> 

        <xsd:element name="RodoInfo" 

         type="xsd:string" 

         fixed="1. Administratorem 
Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Ruda ĹšlÄ…ska, z siedzibÄ… wĹ‚adz 
w UrzÄ™dzie Miasta Ruda ĹšlÄ…ska, 41-709 Ruda ĹšlÄ…ska, Plac Jana PawĹ‚a II 6. 2. 
Administrator wyznaczyĹ‚ Inspektora Ochrony Danych, z ktĂłrym moĹĽe siÄ™ Pani/Pan 
skontaktowaÄ‡ w sprawach zwiÄ…zanych z ochronÄ… danych osobowych pod adresem poczty 
elektronicznej iod@ruda-sl.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 3. Przetwarzanie 
Pani/Pana danych odbywa siÄ™ na podstawie art. 6 ust 1 lit. e i c RODO w zwiÄ…zku 
z realizacjÄ… zadania okreĹ›lonego przepisami prawa art. 6m ust. 1, ust. 1a i ust. 1b ustawy z dnia 
13 wrzeĹ›nia 1996 r. o utrzymaniu czystoĹ›ci i porzÄ…dku w gminach, ktĂłrego dotyczy niniejsza 
deklaracja. 4. Pani/Pana dane osobowe mogÄ… byÄ‡ przekazywane: 1) dostawcom usĹ‚ug 
informatycznych, ktĂłrym zlecamy usĹ‚ugi zwiÄ…zane z przetwarzaniem danych osobowych. 
Podmioty te przetwarzajÄ… dane na postawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych 
osobowych; 2) przedsiÄ™biorcy/przedsiÄ™biorcom Ĺ›wiadczÄ…cym usĹ‚ugi w zakresie odbioru, 
zagospodarowania i zbierania odpadĂłw komunalnych, wyĹ‚onionym/mi w drodze postÄ™powania 
o udzielenie zamĂłwienia publicznego, w oparciu o przepisy wydane na podstawie ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamĂłwieĹ„ publicznych; 3) innym podmiotom uprawnionym do ich 
przetwarzania na podstawie przepisĂłw prawa. 5. Pani/Pana dane osobowe bÄ™dÄ… 
przechowywane jedynie w okresie niezbÄ™dnym do speĹ‚nienia celu, dla ktĂłrego zostaĹ‚y zebrane 
lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po speĹ‚nieniu celu, dla ktĂłrego dane osobowe 
zostaĹ‚y zebrane, w zwiÄ…zku z obowiÄ…zkiem archiwizacji dokumentacji, Pani/Pana dane 
osobowe bÄ™dÄ… zarchiwizowane zgodnie z kat. archiwalnÄ… B10, tj. 10 lat. 6. Na zasadach 
okreĹ›lonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo ĹĽÄ…dania od administratora: 1) 
dostÄ™pu do treĹ›ci swoich danych osobowych; 2) sprostowania (poprawiania) swoich danych 
osobowych; 3) usuniÄ™cia swoich danych osobowych; 4) ograniczenia przetwarzania swoich danych 
osobowych; 5) przenoszenia swoich danych osobowych, a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych. 7. Gdy uzna Pani/Pan, ĹĽe 
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, 
przysĹ‚uguje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktĂłrym jest Prezes 
UrzÄ™du Ochrony Danych Osobowych. 8. Podanie przez PaniÄ…/Pana danych osobowych jest 
wymogiem ustawowym. JeĹ›li nie poda Pani/Pan swoich danych, nie bÄ™dziemy mogli 
zrealizowaÄ‡ zadania ustawowego, co moĹĽe skutkowaÄ‡ konsekwencjami przewidzianymi 
przepisami prawa. 9. Pani/Pana dane osobowe nie bÄ™dÄ… przetwarzane w sposĂłb 
zautomatyzowany i nie bÄ™dÄ… profilowane."> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           Informacja 

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

        </xsd:element> 

       </xsd:sequence> 

      </xsd:complexType> 

     </xsd:element> 

     <xsd:element name="OswiadczenieSkladajacego"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

L.         POUCZENIE I PODPIS 
SKĹ�ADAJÄ„CEGO/OSOBY 

        REPREZENTUJÄ„CEJ 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

      <xsd:complexType> 

       <xsd:sequence> 

        <xsd:element name="Pouczenie" 

         type="xsd:string" 

         fixed="Niniejsza deklaracja 
stanowi podstawÄ™ do wystawienia tytuĹ‚u wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 17 czerwca 1966 r. o postÄ™powaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U z 
2020 r. poz. 1427 ze zm.)."> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           Pouczenie 

         
 </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element 
name="TelefonKontaktowy" 

         type="adr:TelefonTyp"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           Telefon 
kontaktowy 

         
 </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

        </xsd:element> 

       </xsd:sequence> 

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

     <xsd:element name="AdnotacjeUrzedowe" 

      type="str:Tekst2000Typ"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        Ĺ�. ADNOTACJE URZÄ�DOWE 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

     </xsd:element> 

    </xsd:sequence> 

   </xsd:extension> 

  </xsd:complexContent> 

 </xsd:complexType> 

</xsd:schema>
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr PR.0007.136.2020 Rady 

Miasta Ruda Śląska z dnia 26.11.2020 r. do uchwały Nr 

PR.0007.136.2020 

Rady Miasta Ruda Śląska 

z dnia 26 listopada 2020 r. 

Układ informacji i powiązań miedzy nimi w Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi - nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości 

wykorzystanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xsd:schema 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" 
xmlns:typ="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/" 
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" 
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" 
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:ins="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" 
xmlns:os="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" 
xmlns="http://rwd.sekap.pl/wzor/2020/09/14/2900/" 
targetNamespace="http://rwd.sekap.pl/wzor/2020/09/14/2900/" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified"> 

 <xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd"/> 

 <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" 
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"/> 

 <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" 
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"/> 

 <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" 
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd"/> 

 <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" 
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd"/> 

 <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" 
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd"/> 

 <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/" 
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/typy.xsd"/> 

 <xsd:annotation> 

  <xsd:documentation>Deklaracja o wysokoĹ›ci opĹ‚aty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi - nieruchomoĹ›ci, na ktĂłrej znajduje siÄ™ domek letniskowy, lub innej nieruchomoĹ›ci 
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"/> 
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   <xsd:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp"/> 

   <xsd:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentuTyp"/> 

   <xsd:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

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

<xsd:annotation> 

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

</xsd:annotation> 

<xsd:complexContent mixed="false"> 

   <xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp"> 

    <xsd:sequence> 

     <xsd:element name="PodstawaPrawna" type="xsd:string" 

      fixed="Ustawa z dnia 13 wrzeĹ›nia 1996 r. o utrzymaniu 
czystoĹ›ci i porzÄ…dku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1439.)."> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        Podstawa prawna 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

     </xsd:element> 

     <xsd:element name="Skladajacy" type="xsd:string" 

      fixed="- WĹ‚aĹ›ciciel nieruchomoĹ›ci, na ktĂłrej znajduje 
siÄ™ domek letniskowy, - WĹ‚aĹ›ciciel innej nieruchomoĹ›ci wykorzystywanej na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        SkĹ‚adajÄ…cy 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

     </xsd:element> 

     <xsd:element name="Termin" type="xsd:string" 

      fixed="Do 14 dni od dnia, uzyskania statusu wĹ‚aĹ›ciciela 
danej nieruchomoĹ›ci. Kolejne deklaracje naleĹĽy zĹ‚oĹĽyÄ‡ w terminie do 10 dnia miesiÄ…ca 
nastÄ™pujÄ…cego po miesiÄ…cu, w ktĂłrym nastÄ…piĹ‚a zmiana danych bÄ™dÄ…cych podstawÄ… 
ustalenia wysokoĹ›ci naleĹĽnej opĹ‚aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. "> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        Termin zĹ‚oĹĽenia deklaracji: 

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

     </xsd:element> 

     <xsd:element name="MiejsceSkladania" 

      type="xsd:string" 

      fixed="UrzÄ…d Miasta Ruda ĹšlÄ…ska, Plac Jana PawĹ‚a II 
6, 41-709 Ruda ĹšlÄ…ska"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> A. MIEJSCE 
SKĹ�ADANIA DEKLARACJI:</xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

     </xsd:element> 

     <xsd:element name="ObowiazekZlozenia"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

B.         OBOWIÄ„ZEK ZĹ�OĹ»ENIA DEKLARACJI 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

      <xsd:complexType> 

       <xsd:sequence> 

        <xsd:element 

         name="InformacjaZlozenie"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           WĹ‚aĹ›ciciel 
nieruchomoĹ›ci ma 

          
 obowiÄ…zek zĹ‚oĹĽenia 

           deklaracji 
zgodnie z art. 6m 

           ustawy z dnia 
13 wrzeĹ›nia 

           1996 r. 
o utrzymaniu 

           czystoĹ›ci 
i porzÄ…dku w 

           gminach 
(tekst jednolity 

           Dz.U. 
z 2020 r. poz. 1439). 

         
 </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 
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         <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 

           <xsd:element 

           
 name="OkolicznosciPowodujaceZlozenieDeklaracji"> 

           
 <xsd:annotation> 

            
 <xsd:documentation> 

            
  OkolicznoĹ›ci 

            
  powodujÄ…ce 

            
  obowiÄ…zek 

            
  zĹ‚oĹĽenia 

            
  deklaracji 

            
 </xsd:documentation> 

           
 </xsd:annotation> 

           
 <xsd:complexType> 

            
 <xsd:sequence> 

            
  <xsd:choice> 

            
   <xsd:element 

            
    name="Pierwsza" type="xsd:int"> 

            
    <xsd:annotation> 

            
     <xsd:documentation> 

            
      pierwsza 

            
      deklaracja 

            
      (rok) 

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

            
   </xsd:element> 

            
   <xsd:element 

            
    name="Zmiana" type="xsd:int"> 

            
    <xsd:annotation> 

            
     <xsd:documentation> 

            
      zmiana 

            
      danych 

            
      (rok) 

            
     </xsd:documentation> 

            
    </xsd:annotation> 

            
   </xsd:element> 

            
   <xsd:element 

            
    name="Wygasniecie" type="xsd:int"> 

            
    <xsd:annotation> 

            
     <xsd:documentation> 

            
      wygaĹ›niÄ™cie 

            
      (rok) 

            
     </xsd:documentation> 

            
    </xsd:annotation> 

            
   </xsd:element> 

            
   <xsd:element 

            
    name="ZmianaStawki" type="xsd:int"> 
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    <xsd:annotation> 

            
     <xsd:documentation> 

            
      zmiana 

            
      stawki 

            
      opĹ‚aty 

            
      (rok) 

            
     </xsd:documentation> 

            
    </xsd:annotation> 

            
   </xsd:element> 

            
  </xsd:choice> 

            
 </xsd:sequence> 

           
 </xsd:complexType> 

          
 </xsd:element> 

          </xsd:sequence> 

         </xsd:complexType> 

        </xsd:element> 

       </xsd:sequence> 

      </xsd:complexType> 

     </xsd:element> 

     <xsd:element name="DaneSkladajacego"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

C.         DANE SKĹ�ADAJÄ„CEGO 
DEKLARACJÄ� 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

      <xsd:complexType> 

<xsd:annotation> 

 <xsd:documentation></xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 
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<xsd:sequence> 

        <xsd:element name="Wlasnosc"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           WĹ‚aĹ›ciciel 
nieruchomoĹ›ci w 

           rozumieniu 
ustawy z dnia 13 

           wrzeĹ›nia 
1996 r. o 

           utrzymaniu 
czystoĹ›ci i 

           porzÄ…dku 
w gminach (tekst 

           jednolity 
Dz.U. z 2020 r. 

           poz. 1439) 

         
 </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

         <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 

           <xsd:choice> 

           
 <xsd:element 

            
 name="Wlasciciel" type="xsd:boolean"> 

            
 <xsd:annotation> 

            
  <xsd:documentation> 

            
   wĹ‚aĹ›ciciel 

            
  </xsd:documentation> 

            
 </xsd:annotation> 

           
 </xsd:element> 

           
 <xsd:element 

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

            
  <xsd:documentation> 

            
   wspĂłĹ‚wĹ‚aĹ›ciciel 

            
  </xsd:documentation> 

            
 </xsd:annotation> 

           
 </xsd:element> 

           
 <xsd:element 

            
 name="UzytkWieczysty" type="xsd:boolean"> 

            
 <xsd:annotation> 

            
  <xsd:documentation> 

            
   uĹĽytkownik 

            
   wieczysty 

            
  </xsd:documentation> 

            
 </xsd:annotation> 

           
 </xsd:element> 

           
 <xsd:element 

            
 name="Zarzadca" type="xsd:boolean"> 

            
 <xsd:annotation> 

            
  <xsd:documentation> 

            
   zarzÄ…dca 

            
  </xsd:documentation> 

            
 </xsd:annotation> 

           
 </xsd:element> 
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 <xsd:element 

            
 name="Uzytkownik" type="xsd:boolean"> 

            
 <xsd:annotation> 

            
  <xsd:documentation> 

            
   uĹĽytkownik 

            
  </xsd:documentation> 

            
 </xsd:annotation> 

           
 </xsd:element> 

           
 <xsd:element 

            
 name="InnyPodmiot" type="xsd:string"> 

            
 <xsd:annotation> 

            
  <xsd:documentation> 

            
   inny podmiot 

            
   wĹ‚adajÄ…cy 

            
   nieruchomoĹ›ciÄ… (podaÄ‡ jaki) 

            
  </xsd:documentation> 

            
 </xsd:annotation> 

           
 </xsd:element> 

          
 </xsd:choice> 

          </xsd:sequence> 

         </xsd:complexType> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element 

        
 name="SkladajacyDeklaracje"> 

         <xsd:annotation> 
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          <xsd:documentation> 

C.            1. SKĹ�ADAJÄ„CY 
DEKLARACJÄ� 

         
 </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

         <xsd:complexType> 

          <xsd:annotation> 

          
 <xsd:documentation></xsd:documentation> 

          </xsd:annotation> 

          <xsd:sequence> 

           <xsd:choice> 

           
 <xsd:element 

            
 name="Osoba"> 

            
 <xsd:annotation> 

            
  <xsd:documentation> 

            
   Osoba 

            
   fizyczna 

            
  </xsd:documentation> 

            
 </xsd:annotation> 

            
 <xsd:complexType> 

            
  <xsd:sequence> 

            
   <xsd:element 

            
    name="Dane4"> 

            
    <xsd:annotation> 

            
     <xsd:documentation> 

C.              
     2. 

            
      DANE 
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      IDENTYFIKACYJNE 

            
      SKĹ�ADAJÄ„CEGO 

            
      DEKLARACJÄ� 

            
     </xsd:documentation> 

            
    </xsd:annotation> 

            
    <xsd:complexType> 

            
     <xsd:sequence> 

            
      <xsd:element 

            
       name="Imie" type="xsd:string"> 

            
       <xsd:annotation> 

            
        <xsd:documentation> 

            
         ImiÄ™ 

            
        </xsd:documentation> 

            
       </xsd:annotation> 

            
      </xsd:element> 

            
      <xsd:element 

            
       name="Nazwisko" type="xsd:string"> 

            
       <xsd:annotation> 

            
        <xsd:documentation> 

            
         Nazwisko 

            
        </xsd:documentation> 

            
       </xsd:annotation> 

            
      </xsd:element> 
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      <xsd:element 

            
       name="PESEL" type="xsd:string"> 

            
       <xsd:annotation> 

            
        <xsd:documentation> 

            
         Numer 

            
         PESEL 

            
        </xsd:documentation> 

            
       </xsd:annotation> 

            
      </xsd:element> 

            
     </xsd:sequence> 

            
    </xsd:complexType> 

            
   </xsd:element> 

            
  </xsd:sequence> 

            
 </xsd:complexType> 

           
 </xsd:element> 

           
 <xsd:element 

            
 name="Prawna"> 

            
 <xsd:annotation> 

            
  <xsd:documentation> 

            
   Osoba prawna 

            
  </xsd:documentation> 

            
 </xsd:annotation> 

            
 <xsd:complexType> 
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  <xsd:sequence> 

            
   <xsd:element 

            
    name="Dane3"> 

            
    <xsd:annotation> 

            
     <xsd:documentation> 

C.              
     2. 

            
      DANE 

            
      IDENTYFIKACYJNE 

            
      SKĹ�ADAJÄ„CEGO 

            
      DEKLARACJÄ� 

            
     </xsd:documentation> 

            
    </xsd:annotation> 

            
    <xsd:complexType> 

            
     <xsd:sequence> 

            
      <xsd:element 

            
       name="Nazwa" type="xsd:string"> 

            
       <xsd:annotation> 

            
        <xsd:documentation> 

            
         Nazwa 

            
         peĹ‚na 

            
        </xsd:documentation> 

            
       </xsd:annotation> 

            
      </xsd:element> 
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      <xsd:element 

            
       name="NIP" type="xsd:string"> 

            
       <xsd:annotation> 

            
        <xsd:documentation> 

            
         NIP 

            
        </xsd:documentation> 

            
       </xsd:annotation> 

            
      </xsd:element> 

            
      <xsd:element 

            
       name="REGON" type="xsd:string"> 

            
       <xsd:annotation> 

            
        <xsd:documentation> 

            
         REGON 

            
        </xsd:documentation> 

            
       </xsd:annotation> 

            
      </xsd:element> 

            
     </xsd:sequence> 

            
    </xsd:complexType> 

            
   </xsd:element> 

            
  </xsd:sequence> 

            
 </xsd:complexType> 

           
 </xsd:element> 

           
 <xsd:element 
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 name="Jednostka"> 

            
 <xsd:annotation> 

            
  <xsd:documentation>Jednostka organizacyjna nieposiadajÄ…ca osobowoĹ›ci prawnej, w tym 
spĂłĹ‚ka nieposiadajÄ…ca osobowoĹ›ci prawnej</xsd:documentation> 

            
 </xsd:annotation> 

            
 <xsd:complexType> 

            
  <xsd:sequence> 

            
   <xsd:element 

            
    name="Dane5"> 

            
    <xsd:annotation> 

            
     <xsd:documentation> 

C.              
     2. 

            
      DANE 

            
      IDENTYFIKACYJNE 

            
      SKĹ�ADAJÄ„CEGO 

            
      DEKLARACJÄ� 

            
     </xsd:documentation> 

            
    </xsd:annotation> 

            
    <xsd:complexType> 

            
     <xsd:sequence> 

            
      <xsd:element 

            
       name="Nazwa" type="xsd:string"> 

<xsd:annotation> 

 <xsd:documentation>Nazwa peĹ‚na</xsd:documentation> 

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

            
      <xsd:element 

            
       name="NIP" type="os:NIPTyp"> 

<xsd:annotation> 

 <xsd:documentation>NIP</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 

            
      </xsd:element> 

            
      <xsd:element 

            
       name="REGON" type="ins:REGONTyp"> 

<xsd:annotation> 

 <xsd:documentation>REGON</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 

            
      </xsd:element> 

            
     </xsd:sequence> 

            
    </xsd:complexType> 

            
   </xsd:element> 

            
  </xsd:sequence> 

            
 </xsd:complexType> 

           
 </xsd:element> 

          
 </xsd:choice> 

          </xsd:sequence> 

         </xsd:complexType> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element 

        
 name="AdresZamieszkaniaSiedziby"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

C.            3. ADRES 
ZAMIESZKANIA / 
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           ADRES 
SIEDZIBY 

         
 </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

         <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 

           <xsd:element 
name="Kraj" 

           
 type="str:Tekst65Typ"> 

           
 <xsd:annotation> 

            
 <xsd:documentation> 

            
  Kraj 

            
 </xsd:documentation> 

           
 </xsd:annotation> 

          
 </xsd:element> 

           <xsd:element 
name="Powiat" 

           
 type="adr:PowiatTyp"> 

           
 <xsd:annotation> 

            
 <xsd:documentation> 

            
  Powiat 

            
 </xsd:documentation> 

           
 </xsd:annotation> 

          
 </xsd:element> 

           <xsd:element 

           
 name="Wojwodztwo" type="adr:WojewodztwoTyp"> 

           
 <xsd:annotation> 
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 <xsd:documentation> 

            
  WojewĂłdztwo 

            
 </xsd:documentation> 

           
 </xsd:annotation> 

          
 </xsd:element> 

           <xsd:element 
name="Gmina" 

           
 type="str:Tekst65Typ"> 

           
 <xsd:annotation> 

            
 <xsd:documentation> 

            
  Gmina 

            
 </xsd:documentation> 

           
 </xsd:annotation> 

          
 </xsd:element> 

           <xsd:element 
name="Ulica" 

           
 type="str:Tekst65Typ"> 

           
 <xsd:annotation> 

            
 <xsd:documentation> 

            
  Ulica 

            
 </xsd:documentation> 

           
 </xsd:annotation> 

          
 </xsd:element> 

           <xsd:element 
name="NrDomu" 

           
 type="adr:BudynekTyp"> 
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 <xsd:annotation> 

            
 <xsd:documentation> 

            
  Nr domu 

            
 </xsd:documentation> 

           
 </xsd:annotation> 

          
 </xsd:element> 

           <xsd:element 
name="NrLokalu" 

           
 type="adr:LokalTyp"> 

           
 <xsd:annotation> 

            
 <xsd:documentation> 

            
  Nr lokalu 

            
 </xsd:documentation> 

           
 </xsd:annotation> 

          
 </xsd:element> 

           <xsd:element 

           
 name="Miejscowosc" type="adr:MiejscowoscTyp"> 

           
 <xsd:annotation> 

            
 <xsd:documentation> 

            
  MiejscowoĹ›Ä‡ 

            
 </xsd:documentation> 

           
 </xsd:annotation> 

          
 </xsd:element> 

           <xsd:element 

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

            
 <xsd:documentation> 

            
  Kod pocztowy 

            
 </xsd:documentation> 

           
 </xsd:annotation> 

          
 </xsd:element> 

           <xsd:element 
name="Poczta" 

           
 type="adr:PocztaTyp"> 

           
 <xsd:annotation> 

            
 <xsd:documentation> 

            
  Poczta 

            
 </xsd:documentation> 

           
 </xsd:annotation> 

          
 </xsd:element> 

          </xsd:sequence> 

         </xsd:complexType> 

        </xsd:element> 

<xsd:element name="AdresKorespond" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

C.            4. ADRES DO 
KORESPONDENCJI 

         
 </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

         <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 

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

            
 <xsd:documentation> 

            
  Kraj 

            
 </xsd:documentation> 

           
 </xsd:annotation> 

          
 </xsd:element> 

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

           
 <xsd:annotation> 

            
 <xsd:documentation> 

            
  Powiat 

            
 </xsd:documentation> 

           
 </xsd:annotation> 

          
 </xsd:element> 

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

           
 <xsd:annotation> 

            
 <xsd:documentation> 

            
  WojewĂłdztwo 

            
 </xsd:documentation> 

           
 </xsd:annotation> 

          
 </xsd:element> 

           <xsd:element 
name="Gmina" type="str:Tekst65Typ"> 

           
 <xsd:annotation> 

            
 <xsd:documentation> 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 263 – Poz. 8742



            
  Gmina 

            
 </xsd:documentation> 

           
 </xsd:annotation> 

          
 </xsd:element> 

           <xsd:element 
name="Ulica" type="str:Tekst65Typ"> 

           
 <xsd:annotation> 

            
 <xsd:documentation> 

            
  Ulica 

            
 </xsd:documentation> 

           
 </xsd:annotation> 

          
 </xsd:element> 

           <xsd:element 
name="NrDomu" type="adr:BudynekTyp"> 

           
 <xsd:annotation> 

            
 <xsd:documentation> 

            
  Nr domu 

            
 </xsd:documentation> 

           
 </xsd:annotation> 

          
 </xsd:element> 

           <xsd:element 
name="NrLokalu" type="adr:LokalTyp"> 

           
 <xsd:annotation> 

            
 <xsd:documentation> 

            
  Nr lokalu 

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

          
 </xsd:element> 

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

           
 <xsd:annotation> 

            
 <xsd:documentation> 

            
  MiejscowoĹ›Ä‡ 

            
 </xsd:documentation> 

           
 </xsd:annotation> 

          
 </xsd:element> 

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

           
 <xsd:annotation> 

            
 <xsd:documentation> 

            
  Kod pocztowy 

            
 </xsd:documentation> 

           
 </xsd:annotation> 

          
 </xsd:element> 

           <xsd:element 
name="Poczta" type="adr:PocztaTyp"> 

           
 <xsd:annotation> 

            
 <xsd:documentation> 

            
  Poczta 

            
 </xsd:documentation> 

           
 </xsd:annotation> 

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

         </xsd:complexType> 

        </xsd:element> 

<xsd:element name="DaneWspolwlas" 

         minOccurs="0" 
maxOccurs="1"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

C.            5. DANE 
IDENTYFIKACYJNE 

          
 WSPĂ“Ĺ�WĹ�AĹšCICIELA 

         
 </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

         <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 

           <xsd:element 

           
 name="Nazwisko" type="xsd:string"> 

<xsd:annotation> 

 <xsd:documentation>Nazwisko</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 

          
 </xsd:element> 

           <xsd:element 

           
 name="Imie" type="xsd:string"> 

<xsd:annotation> 

 <xsd:documentation>ImiÄ™</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 

          
 </xsd:element> 

           <xsd:element 

           
 name="Pesel" type="xsd:string"> 

<xsd:annotation> 

 <xsd:documentation>Numer PESEL</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 

          
 </xsd:element> 

           <xsd:element 
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 name="AdresWspolwlas" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

           
 <xsd:annotation> 

            
 <xsd:documentation> 

C.              
 6. ADRES 

            
  ZAMIESZKANIA 

            
  WSPĂ“Ĺ�WĹ�AĹšCICIELA 

            
 </xsd:documentation> 

           
 </xsd:annotation> 

           
 <xsd:complexType> 

            
 <xsd:sequence> 

            
  <xsd:element 

            
   name="Kraj" type="str:Tekst65Typ"> 

            
   <xsd:annotation> 

            
    <xsd:documentation> 

            
     Kraj 

            
    </xsd:documentation> 

            
   </xsd:annotation> 

            
  </xsd:element> 

            
  <xsd:element 

            
   name="Powiat" type="adr:PowiatTyp"> 

            
   <xsd:annotation> 

            
    <xsd:documentation> 

            
     Powiat 
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    </xsd:documentation> 

            
   </xsd:annotation> 

            
  </xsd:element> 

            
  <xsd:element 

            
   name="Wojewodztwo" type="adr:WojewodztwoTyp"> 

            
   <xsd:annotation> 

            
    <xsd:documentation> 

            
     WojewĂłdztwo 

            
    </xsd:documentation> 

            
   </xsd:annotation> 

            
  </xsd:element> 

            
  <xsd:element 

            
   name="Gmina" type="str:Tekst65Typ"> 

            
   <xsd:annotation> 

            
    <xsd:documentation> 

            
     Gmina 

            
    </xsd:documentation> 

            
   </xsd:annotation> 

            
  </xsd:element> 

            
  <xsd:element 

            
   name="Ulica" type="adr:UlicaTyp"> 

            
   <xsd:annotation> 

            
    <xsd:documentation> 
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     Ulica 

            
    </xsd:documentation> 

            
   </xsd:annotation> 

            
  </xsd:element> 

            
  <xsd:element 

            
   name="NrBudynku" type="adr:BudynekTyp"> 

            
   <xsd:annotation> 

            
    <xsd:documentation> 

            
     Nr 

            
     domu 

            
    </xsd:documentation> 

            
   </xsd:annotation> 

            
  </xsd:element> 

            
  <xsd:element 

            
   name="NrLokalu" type="adr:LokalTyp"> 

            
   <xsd:annotation> 

            
    <xsd:documentation> 

            
     Nr 

            
     lokalu 

            
    </xsd:documentation> 

            
   </xsd:annotation> 

            
  </xsd:element> 

            
  <xsd:element 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 269 – Poz. 8742



            
   name="Miejscowosc" type="adr:MiejscowoscTyp"> 

            
   <xsd:annotation> 

            
    <xsd:documentation> 

            
     MiejscowoĹ›Ä‡ 

            
    </xsd:documentation> 

            
   </xsd:annotation> 

            
  </xsd:element> 

            
  <xsd:element 

            
   name="KodPocztowy" type="adr:KodPocztowyTyp"> 

            
   <xsd:annotation> 

            
    <xsd:documentation> 

            
     Kod 

            
     pocztowy 

            
    </xsd:documentation> 

            
   </xsd:annotation> 

            
  </xsd:element> 

            
  <xsd:element 

            
   name="Poczta" type="adr:PocztaTyp"> 

            
   <xsd:annotation> 

            
    <xsd:documentation> 

            
     Poczta 

            
    </xsd:documentation> 

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

            
 </xsd:sequence> 

           
 </xsd:complexType> 

          
 </xsd:element> 

           <xsd:element 

           
 name="AdresKorWspolw" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

           
 <xsd:annotation> 

            
 <xsd:documentation> 

C.              
 7. ADRES 

            
  DO KORESPONDENCJI 

            
 </xsd:documentation> 

           
 </xsd:annotation> 

           
 <xsd:complexType> 

            
 <xsd:sequence> 

            
  <xsd:element 

            
   name="Kraj" type="str:Tekst65Typ"> 

            
   <xsd:annotation> 

            
    <xsd:documentation> 

            
     Kraj 

            
    </xsd:documentation> 

            
   </xsd:annotation> 

            
  </xsd:element> 

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

            
   <xsd:annotation> 

            
    <xsd:documentation> 

            
     Powiat 

            
    </xsd:documentation> 

            
   </xsd:annotation> 

            
  </xsd:element> 

            
  <xsd:element 

            
   name="Wojewodztwo" type="adr:WojewodztwoTyp"> 

            
   <xsd:annotation> 

            
    <xsd:documentation> 

            
     WojewĂłdztwo 

            
    </xsd:documentation> 

            
   </xsd:annotation> 

            
  </xsd:element> 

            
  <xsd:element 

            
   name="Gmina" type="str:Tekst65Typ"> 

            
   <xsd:annotation> 

            
    <xsd:documentation> 

            
     Gmina 

            
    </xsd:documentation> 

            
   </xsd:annotation> 

            
  </xsd:element> 
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  <xsd:element 

            
   name="Ulica" type="adr:UlicaTyp"> 

            
   <xsd:annotation> 

            
    <xsd:documentation> 

            
     Ulica 

            
    </xsd:documentation> 

            
   </xsd:annotation> 

            
  </xsd:element> 

            
  <xsd:element 

            
   name="NrBudynku" type="adr:BudynekTyp"> 

            
   <xsd:annotation> 

            
    <xsd:documentation> 

            
     Nr 

            
     domu 

            
    </xsd:documentation> 

            
   </xsd:annotation> 

            
  </xsd:element> 

            
  <xsd:element 

            
   name="NrLokalu" type="adr:LokalTyp"> 

            
   <xsd:annotation> 

            
    <xsd:documentation> 

            
     Nr 

            
     lokalu 
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    </xsd:documentation> 

            
   </xsd:annotation> 

            
  </xsd:element> 

            
  <xsd:element 

            
   name="Miejscowosc" type="adr:MiejscowoscTyp"> 

            
   <xsd:annotation> 

            
    <xsd:documentation> 

            
     MiejscowoĹ›Ä‡ 

            
    </xsd:documentation> 

            
   </xsd:annotation> 

            
  </xsd:element> 

            
  <xsd:element 

            
   name="KodPocztowy" type="adr:KodPocztowyTyp"> 

            
   <xsd:annotation> 

            
    <xsd:documentation> 

            
     Kod 

            
     pocztowy 

            
    </xsd:documentation> 

            
   </xsd:annotation> 

            
  </xsd:element> 

            
  <xsd:element 

            
   name="Poczta" type="adr:PocztaTyp"> 

            
   <xsd:annotation> 
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    <xsd:documentation> 

            
     Poczta 

            
    </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="AdresNieruch"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

D.         ADRES ORAZ RODZAJ 
NIERUCHOMOĹšCI 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

      <xsd:complexType> 

       <xsd:sequence> 

        <xsd:element 
name="AdresNieruInfo"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           NaleĹĽy 
podaÄ‡ adres 

          
 nieruchomoĹ›ci, z ktĂłrej bÄ™dÄ… 

           odbierane 
odpady komunalne, 

           a 
w przypadku posiadania 
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           wiÄ™kszej 
liczby 

          
 nieruchomoĹ›ci naleĹĽy 

           wypeĹ‚niÄ‡ 
zaĹ‚Ä…cznik nr 1 

         
 </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

         <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 

           <xsd:choice> 

           
 <xsd:element 

            
 name="Nieruchomosc"> 

            
 <xsd:annotation> 

            
  <xsd:documentation> 

            
   NieruchomoĹ›Ä‡, 

            
   na ktĂłrej 

            
   znajduje siÄ™ 

            
   domek 

            
   letniskowy 

            
  </xsd:documentation> 

            
 </xsd:annotation> 

            
 <xsd:complexType> 

            
  <xsd:sequence> 

            
   <xsd:element 

            
    name="Gmina2" type="adr:GminaTyp"> 

<xsd:annotation> 

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

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

            
   <xsd:element 

            
    name="Ulica" type="adr:UlicaTyp"> 

            
    <xsd:annotation> 

            
     <xsd:documentation> 

            
      Ulica 

            
     </xsd:documentation> 

            
    </xsd:annotation> 

            
   </xsd:element> 

            
   <xsd:element 

            
    name="NrDomu2" type="xsd:string"> 

            
    <xsd:annotation> 

            
     <xsd:documentation> 

            
      Nr 

            
      domu 

            
     </xsd:documentation> 

            
    </xsd:annotation> 

            
   </xsd:element> 

            
   <xsd:element 

            
    name="NrLokalu2" type="adr:LokalTyp"> 

            
    <xsd:annotation> 

            
     <xsd:documentation> 

            
      Nr 
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      lokalu 

            
     </xsd:documentation> 

            
    </xsd:annotation> 

            
   </xsd:element> 

            
   <xsd:element 

            
    name="KodPocztowy" type="adr:KodPocztowyTyp"> 

            
    <xsd:annotation> 

            
     <xsd:documentation> 

            
      Kod 

            
      pocztowy 

            
     </xsd:documentation> 

            
    </xsd:annotation> 

            
   </xsd:element> 

            
   <xsd:element 

            
    name="NumerDzialki" type="xsd:string"> 

            
    <xsd:annotation> 

            
     <xsd:documentation> 

            
      Nr 

            
      umowy 

            
      dzierĹĽawy 

            
      / 

            
      nr 

            
      dziaĹ‚ki 
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      geodezyjnej 

            
     </xsd:documentation> 

            
    </xsd:annotation> 

            
   </xsd:element> 

            
  </xsd:sequence> 

            
 </xsd:complexType> 

           
 </xsd:element> 

           
 <xsd:element 

            
 name="InnaNieruchomosc"> 

            
 <xsd:annotation> 

            
  <xsd:documentation> 

            
   Inna 

            
   nieruchomoĹ›Ä‡ 

            
   wykorzystywana 

            
   na cele 

            
   rekreacyjno- 

            
   wypoczynkowe 

            
  </xsd:documentation> 

            
 </xsd:annotation> 

            
 <xsd:complexType> 

            
  <xsd:sequence> 

            
   <xsd:element 

            
    name="Gmina2" type="str:Tekst65Typ"> 
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<xsd:annotation> 

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

</xsd:annotation> 

            
   </xsd:element> 

            
   <xsd:element 

            
    name="Ulica" type="adr:UlicaTyp"> 

            
    <xsd:annotation> 

            
     <xsd:documentation> 

            
      Ulica 

            
     </xsd:documentation> 

            
    </xsd:annotation> 

            
   </xsd:element> 

            
   <xsd:element 

            
    name="NrDomu2" type="xsd:string"> 

            
    <xsd:annotation> 

            
     <xsd:documentation> 

            
      Nr 

            
      domu 

            
     </xsd:documentation> 

            
    </xsd:annotation> 

            
   </xsd:element> 

            
   <xsd:element 

            
    name="NrLokalu2" type="adr:LokalTyp"> 

            
    <xsd:annotation> 
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     <xsd:documentation> 

            
      Nr 

            
      lokalu 

            
     </xsd:documentation> 

            
    </xsd:annotation> 

            
   </xsd:element> 

            
   <xsd:element 

            
    name="KodPocztowy" type="adr:KodPocztowyTyp"> 

            
    <xsd:annotation> 

            
     <xsd:documentation> 

            
      Kod 

            
      pocztowy 

            
     </xsd:documentation> 

            
    </xsd:annotation> 

            
   </xsd:element> 

            
   <xsd:element 

            
    name="NumerDzialki" type="xsd:string"> 

            
    <xsd:annotation> 

            
     <xsd:documentation> 

            
      Nr 

            
      umowy 

            
      dzierĹĽawy 

            
      / 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 281 – Poz. 8742



            
      nr 

            
      dziaĹ‚ki 

            
      geodezyjnej 

            
     </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:element name="LacznaOplata"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

E.         RYCZAĹ�TOWA OPĹ�ATA ZA 
GOSPODAROWANIE 

        ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 
ROK, DLA 

        WĹ�AĹšCICIELI 
NIERUCHOMOĹšCI, NA KTĂ“REJ 

        ZNAJDUJE SIÄ� DOMEK 
LETNISKOWY LUB INNEJ 

        NIERUCHOMOĹšCI 
WYKORZYSTYWANEJ NA CELE 

        REKREACYJNO-
WYPOCZYNKOWE 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

      <xsd:complexType> 
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       <xsd:annotation> 

        <xsd:documentation> 

         Liczba nieruchomoĹ›ci, na 
ktĂłrej 

         znajduje siÄ™ domek 
letniskowy lub 

         liczba innej nieruchomoĹ›ci 

         wykorzystywanej na cele 

         rekreacyjno-wypoczynkowe 

        </xsd:documentation> 

       </xsd:annotation> 

       <xsd:sequence> 

        <xsd:element name="InfoRyczalt"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

          
 OĹ›wiadczam, ĹĽe dla 

          
 nieruchomoĹ›ci wskazanej w 

           czÄ™Ĺ›ci D 
lub w zaĹ‚Ä…czniku nr 

           1 do 
deklaracji odpady 

           komunalne 
zbierane bÄ™dÄ… w 

           sposĂłb 
selektywny 

         
 </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

         <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 

           <xsd:element 

           
 name="LiczbaNieruch" type="xsd:string"> 

           
 <xsd:annotation> 

            
 <xsd:documentation> 

            
  Liczba 

            
  nieruchomoĹ›ci, 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 283 – Poz. 8742



            
  na ktĂłrej 

            
  znajduje siÄ™ 

            
  domek letniskowy 

            
  lub liczba innej 

            
  nieruchomoĹ›ci 

            
  wykorzystywanej 

            
  na cele 

            
  rekreacyjno-wypoczynkowe 

            
 </xsd:documentation> 

           
 </xsd:annotation> 

          
 </xsd:element> 

           <xsd:element 

           
 name="RyczaltowaStawka" type="xsd:string"> 

           
 <xsd:annotation> 

            
 <xsd:documentation> 

            
  RyczaĹ‚towa 

            
  stawka opĹ‚aty za 

            
  gospodarowanie 

            
  odpadami 

            
  komunalnymi 

            
  (zgodnie z 

            
  obowiÄ…zujÄ…cÄ… 

            
  uchwaĹ‚Ä…) [zĹ‚] 
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 </xsd:documentation> 

           
 </xsd:annotation> 

          
 </xsd:element> 

           <xsd:element 

           
 name="RyczaltowaOplata" type="xsd:string"> 

           
 <xsd:annotation> 

            
 <xsd:documentation> 

            
  RyczaĹ‚towa 

            
  opĹ‚ata za 

            
  gospodarowanie 

            
  odpadami 

            
  komunalnymi za 

            
  rok [zĹ‚] 

            
 </xsd:documentation> 

           
 </xsd:annotation> 

          
 </xsd:element> 

          </xsd:sequence> 

         </xsd:complexType> 

        </xsd:element> 

       </xsd:sequence> 

      </xsd:complexType> 

     </xsd:element> 

     <xsd:element name="Zalacznik"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

F.         INFORMACJA O ZAĹ�Ä„CZNIKACH 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 
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      <xsd:complexType> 

       <xsd:annotation> 

        <xsd:documentation> 

        </xsd:documentation> 

       </xsd:annotation> 

       <xsd:sequence> 

<xsd:element name="Zalacznik1" type="Zalacznik1Type" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

          
 ZAĹ�Ä„CZNIK NR 1 DO DEKLARACJI 

           O 
WYSOKOĹšCI OPĹ�ATY ZA 

          
 GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

          
 KOMUNALNYMI - nieruchomoĹ›ci, 

           na ktĂłrej 
znajduje siÄ™ domek 

           letniskowy, 
lub innej 

          
 nieruchomoĹ›ci 

          
 wykorzystywanej na cele 

           rekreacyjno-
wypoczynkowe 

         
 </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

        </xsd:element> 

</xsd:sequence> 

      </xsd:complexType> 

     </xsd:element> 

     <xsd:element 

      name="InformacjaWygasniecieObowiazku"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

G.         INFORMACJA O PRZYCZYNIE 
WYGAĹšNIÄ�CIA 

        OBOWIÄ„ZKU 

       </xsd:documentation> 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 286 – Poz. 8742



      </xsd:annotation> 

      <xsd:complexType> 

       <xsd:annotation> 

       
 <xsd:documentation></xsd:documentation> 

       </xsd:annotation> 

       <xsd:sequence> 

        <xsd:element name="Wygasniecie1" 

         type="str:Tekst2000Typ"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           Opis stanu 
faktycznego 

         
 </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

        </xsd:element> 

       </xsd:sequence> 

      </xsd:complexType> 

     </xsd:element> 

     <xsd:element name="Rodo"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

H.         INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH 

        OSOBOWYCH 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

      <xsd:complexType> 

       <xsd:sequence> 

        <xsd:element name="RodoInfo" 

         type="xsd:string" 

         fixed="1. Administratorem 
Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Ruda ĹšlÄ…ska, z siedzibÄ… wĹ‚adz 
w UrzÄ™dzie Miasta Ruda ĹšlÄ…ska, 41-709 Ruda ĹšlÄ…ska, Plac Jana PawĹ‚a II 6. 2. 
Administrator wyznaczyĹ‚ Inspektora Ochrony Danych, z ktĂłrym moĹĽe siÄ™ Pani/Pan 
skontaktowaÄ‡ w sprawach zwiÄ…zanych z ochronÄ… danych osobowych pod adresem poczty 
elektronicznej iod@ruda-sl.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 3. Przetwarzanie 
Pani/Pana danych odbywa siÄ™ na podstawie art. 6 ust 1 lit. e i c RODO w zwiÄ…zku 
z realizacjÄ… zadania okreĹ›lonego przepisami prawa art. 6m ust. 1, ust. 1a i ust. 1b ustawy z dnia 
13 wrzeĹ›nia 1996 r. o utrzymaniu czystoĹ›ci i porzÄ…dku w gminach, ktĂłrego dotyczy niniejsza 
deklaracja. 4. Pani/Pana dane osobowe mogÄ… byÄ‡ przekazywane: 1) dostawcom usĹ‚ug 
informatycznych, ktĂłrym zlecamy usĹ‚ugi zwiÄ…zane z przetwarzaniem danych osobowych. 
Podmioty te przetwarzajÄ… dane na postawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych 
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osobowych; 2) przedsiÄ™biorcy/przedsiÄ™biorcom Ĺ›wiadczÄ…cym usĹ‚ugi w zakresie odbioru, 
zagospodarowania i zbierania odpadĂłw komunalnych, wyĹ‚onionym/mi w drodze postÄ™powania 
o udzielenie zamĂłwienia publicznego, w oparciu o przepisy wydane na podstawie ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamĂłwieĹ„ publicznych; 3) innym podmiotom uprawnionym do ich 
przetwarzania na podstawie przepisĂłw prawa. 5. Pani/Pana dane osobowe bÄ™dÄ… 
przechowywane jedynie w okresie niezbÄ™dnym do speĹ‚nienia celu, dla ktĂłrego zostaĹ‚y zebrane 
lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po speĹ‚nieniu celu, dla ktĂłrego dane osobowe 
zostaĹ‚y zebrane, w zwiÄ…zku z obowiÄ…zkiem archiwizacji dokumentacji, Pani/Pana dane 
osobowe bÄ™dÄ… zarchiwizowane zgodnie z kat. archiwalnÄ… B10, tj. 10 lat. 6. Na zasadach 
okreĹ›lonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo ĹĽÄ…dania od administratora: 1) 
dostÄ™pu do treĹ›ci swoich danych osobowych; 2) sprostowania (poprawiania) swoich danych 
osobowych; 3) usuniÄ™cia swoich danych osobowych; 4) ograniczenia przetwarzania swoich danych 
osobowych; 5) przenoszenia swoich danych osobowych, a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych. 7. Gdy uzna Pani/Pan, ĹĽe 
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, 
przysĹ‚uguje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktĂłrym jest Prezes 
UrzÄ™du Ochrony Danych Osobowych. 8. Podanie przez PaniÄ…/Pana danych osobowych jest 
wymogiem ustawowym. JeĹ›li nie poda Pani/Pan swoich danych, nie bÄ™dziemy mogli 
zrealizowaÄ‡ zadania ustawowego, co moĹĽe skutkowaÄ‡ konsekwencjami przewidzianymi 
przepisami prawa. 9. Pani/Pana dane osobowe nie bÄ™dÄ… przetwarzane w sposĂłb 
zautomatyzowany i nie bÄ™dÄ… profilowane."> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           Informacja 

         
 </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

        </xsd:element> 

       </xsd:sequence> 

      </xsd:complexType> 

     </xsd:element> 

     <xsd:element name="OswiadczenieSkladajacego"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

I.         POUCZENIE I PODPIS 
SKĹ�ADAJÄ„CEGO/OSOBY 

        REPREZENTUJÄ„CEJ 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

      <xsd:complexType> 

       <xsd:sequence> 

        <xsd:element name="Pouczenie" 

         type="xsd:string" 

         fixed="Niniejsza deklaracja 
stanowi podstawÄ™ do wystawienia tytuĹ‚u wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy 
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z dnia 17 czerwca 1966 r. o postÄ™powaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U z 
2020 r. poz. 1427 ze zm.)."> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           Pouczenie 

         
 </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element 
name="TelefonKontaktowy" 

         type="adr:TelefonTyp"> 

<xsd:annotation> 

 <xsd:documentation>Telefon kontaktowy</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 

        </xsd:element> 

       </xsd:sequence> 

      </xsd:complexType> 

     </xsd:element> 

<xsd:element name="AdnotacjeUrzedowe" type="str:Tekst2000Typ"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

J.         ADNOTACJE URZÄ�DOWE 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

     </xsd:element> 

</xsd:sequence> 

   </xsd:extension> 

  </xsd:complexContent> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="OsobaPrawnaType"> 

  <xsd:sequence> 

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

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>wspĂłlnik</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

    <xsd:complexType> 

     <xsd:sequence> 

      <xsd:element ref="os:Imie"/> 
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      <xsd:element ref="os:Nazwisko"/> 

      <xsd:element ref="adr:Telefon"/> 

      <xsd:element name="AdresZamieszkania"> 

<xsd:annotation> 

 <xsd:documentation> 

D.          3 ADRES ZAMIESZKANIA 
SKĹ�ADAJÄ„CEGO 

         DEKLARACJÄ� 

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

<xsd:complexType> 

 <xsd:sequence> 

  <xsd:element name="Ulica" type="adr:UlicaTyp"> 

   <xsd:annotation> 

    <xsd:documentation> 

     Ulica 

    </xsd:documentation> 

   </xsd:annotation> 

  </xsd:element> 

  <xsd:element name="NrDomu" type="adr:BudynekTyp"> 

   <xsd:annotation> 

    <xsd:documentation> 

     Nr 

     domu 

    </xsd:documentation> 

   </xsd:annotation> 

  </xsd:element> 

  <xsd:element name="NrLokalu" type="adr:LokalTyp"> 

   <xsd:annotation> 

    <xsd:documentation> 

     Nr 

     lokalu 

    </xsd:documentation> 

   </xsd:annotation> 

  </xsd:element> 

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

   <xsd:annotation> 

    <xsd:documentation> 

     Gmina 
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    </xsd:documentation> 

   </xsd:annotation> 

  </xsd:element> 

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

   <xsd:annotation> 

    <xsd:documentation> 

     Powiat 

    </xsd:documentation> 

   </xsd:annotation> 

  </xsd:element> 

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

   <xsd:annotation> 

    <xsd:documentation> 

     WojewĂłdztwo 

    </xsd:documentation> 

   </xsd:annotation> 

  </xsd:element> 

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

   <xsd:annotation> 

    <xsd:documentation> 

     MiejscowoĹ›Ä‡ 

    </xsd:documentation> 

   </xsd:annotation> 

  </xsd:element> 

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

   <xsd:annotation> 

    <xsd:documentation> 

     Kod 

     pocztowy 

    </xsd:documentation> 

   </xsd:annotation> 

  </xsd:element> 

  <xsd:element name="Poczta" type="adr:PocztaTyp"> 

<xsd:annotation> 

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

</xsd:annotation> 

  </xsd:element> 

 </xsd:sequence> 

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

     </xsd:sequence> 

    </xsd:complexType> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:simpleType name="emptydate"> 

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

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="empty-string"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

   <xsd:enumeration value=""/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:complexType name="JednostkaType"> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="Nazwa" type="ins:NazwaInstytucjiTyp"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation> 

            
  Nazwa 

            
  peĹ‚na</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element> 

   <xsd:element name="Nip" type="os:NIPTyp"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>NIP</xsd:documentation> 

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

   <xsd:element name="Regon" type="ins:REGONTyp"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>REGON</xsd:documentation> 

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

   <xsd:element name="KRS" type="ins:KRSTyp"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>KRS</xsd:documentation> 

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

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

<xsd:complexType name="Pojemnik1100Type"></xsd:complexType> 

<xsd:simpleType name="RodoType"> 
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 <xsd:restriction base="xsd:string"></xsd:restriction> 

</xsd:simpleType> 

<xsd:complexType name="Zalacznik1Type"> 

 <xsd:sequence> 

  <xsd:choice><xsd:element name="TakZalacznik1" type="TakZalacznikType" 
maxOccurs="unbounded" minOccurs="1"> 

   <xsd:annotation> 

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

   </xsd:annotation> 

  </xsd:element><xsd:element name="Nie" type="xsd:boolean" minOccurs="1" 
maxOccurs="1"> 

 <xsd:annotation> 

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

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

 </xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 

<xsd:complexType name="TakZalacznikType"> 

 <xsd:annotation> 

  <xsd:documentation></xsd:documentation> 

 </xsd:annotation> 

 <xsd:sequence> 

  <xsd:element name="AdresPunktu" type="xsd:string"> 

   <xsd:annotation> 

    <xsd:documentation> 

     Adres lokalizacji punktu wywozowego 

    </xsd:documentation> 

   </xsd:annotation> 

  </xsd:element> 

  <xsd:element name="AdresNieruchomosci" type="AdresNieruchomosciType3"> 

   <xsd:annotation> 

    <xsd:documentation> 

     Adres nieruchomoĹ›ci 

    </xsd:documentation> 

   </xsd:annotation> 

  </xsd:element> 

  <xsd:element name="NrGeodezyjnyDzialki" type="xsd:string"> 

   <xsd:annotation> 

    <xsd:documentation> 
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     Numer geodezyjny dziaĹ‚ki (wypeĹ‚niÄ‡ w przypadku braku 
numeru nieruchomoĹ›ci) 

    </xsd:documentation> 

   </xsd:annotation> 

  </xsd:element> 

 </xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 

<xsd:complexType name="AdresNieruchomosciType"> 

 <xsd:sequence> 

  <xsd:element name="AdresNieruchomosci" type="AdresNieruchomosciType1"> 

   <xsd:annotation> 

    <xsd:documentation>Adres nieruchomoĹ›ci</xsd:documentation> 

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

 </xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 

<xsd:complexType name="AdresNieruchomosciType1"> 

<xsd:annotation> 

 <xsd:documentation>Adres nieruchomoĹ›ci</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 

<xsd:sequence> 

 <xsd:element name="Gmina" type="xsd:string"> 

  <xsd:annotation> 

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

  </xsd:annotation> 

 </xsd:element> 

 <xsd:element name="Ulica" type="xsd:string"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Ulica</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

 </xsd:element> 

 <xsd:element name="NrDomu" type="xsd:string"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Nr domu</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

 </xsd:element> 

 <xsd:element name="NrLokalu" type="xsd:string"> 

  <xsd:annotation> 

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

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

 <xsd:element name="Miejscowosc" type="xsd:string"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>MiejscowoĹ›Ä‡</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

 </xsd:element> 

 <xsd:element name="NumerGeodezyjnyDzialki" type="xsd:string"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Numer geodezyjny 
dziaĹ‚ki</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element> 

</xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 

<xsd:complexType name="NieZalacznikType"></xsd:complexType> 

<xsd:complexType name="AdresNieruchomosciType2"> 

 <xsd:annotation> 

  <xsd:documentation> 

   Lokalizacja punktu wywozowego 

  </xsd:documentation> 

 </xsd:annotation> 

 <xsd:sequence> 

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

   <xsd:annotation> 

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

   </xsd:annotation> 

  </xsd:element> 

  <xsd:element name="Ulica" type="adr:UlicaTyp"> 

   <xsd:annotation> 

    <xsd:documentation>Ulica</xsd:documentation> 

   </xsd:annotation> 

  </xsd:element> 

  <xsd:element name="NrDomu" type="adr:BudynekTyp"> 

   <xsd:annotation> 

    <xsd:documentation>Nr domu</xsd:documentation> 

   </xsd:annotation> 

  </xsd:element> 

  <xsd:element name="NrLokalu" type="adr:LokalTyp"> 

   <xsd:annotation> 

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

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

  <xsd:element name="NrDzialki" type="xsd:string"> 

   <xsd:annotation> 

    <xsd:documentation>Numer geodezyjny 
dziaĹ‚ki</xsd:documentation> 

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

 </xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 

<xsd:complexType name="AdresNieruchomosciType3"> 

 <xsd:sequence> 

  <xsd:element name="Ulica" type="adr:UlicaTyp"> 

   <xsd:annotation> 

    <xsd:documentation>Ulica</xsd:documentation> 

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

  <xsd:element name="NrDomu2" type="xsd:string"> 

   <xsd:annotation> 

    <xsd:documentation>Nr domu</xsd:documentation> 

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

  <xsd:element name="NrLokalu" type="adr:LokalTyp"> 

   <xsd:annotation> 

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

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

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

   <xsd:annotation> 

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

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

 </xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 

</xsd:schema>
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