
UCHWAŁA NR LII/1230/14

RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 30 lipca 2014 r.

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

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) art. 6n ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399) po przeprowadzeniu konsultacji 
w trybie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz.U. z 2010r. nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§ 1. W uchwale nr XXX/686/12 Rady Miasta Katowice z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 
(Dz. Urzędowy Woj. Śląskiego z 2013r., poz. 886) wprowadzić następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 do uchwały (wzór deklaracji) otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej 
uchwały

2) w §1 po ust. 3 dodaje się ust. 4 o następującym brzmieniu:

„4. Określa się w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały wzór Informacji A, zawierającej wykaz 
numerów kart mieszkańców wydanych dla korzystających z programu „Nas Troje i więcej” (uchwała nr 
XXXVIII/881/13 Rady Miasta Katowice z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia na terenie 
miasta Katowice programu „Nas Troje i więcej” - Dz. Urz. Woj. Śląsk. z 2013r., poz. 4881)”;

3) po §2 dodaje się §2a o następującym brzmieniu:

„§ 2a. 1. Wprowadza się możliwość składania deklaracji wraz z załącznikami określonymi w §1 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej.

2. Określa się format elektroniczny wzoru deklaracji wskazanej w §1 ust. 1 niniejszej uchwały 
w formacie XML oraz układ informacji i powiązań między danymi, zgodnie z załącznikiem nr 3 do 
uchwały.

3. Deklaracja wraz z załącznikami określonymi w §1 składana za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej może być przesłana za pośrednictwem Systemu Elektronicznej Komunikacji 
Administracji Publicznej SEKAP lub Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.

4. Deklaracja wraz z załącznikami, o których mowa w §2a ust. 3 musi być opatrzona bezpiecznym 
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu 
w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2013r. poz/ 
262 z późn. zm.), profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2013r. poz. 
235 z późn. zm.) lub podpisem weryfikowanym za pomocą certyfikatu wystawionego przez Centrum 
Certyfikacji SEKAP.

5. Deklaracja i załączniki przesyłane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej 
nie muszą być znakowane czasem przez wysyłającego. Serwer Urzędu Miasta Katowice w momencie 
otrzymania deklaracji wraz z załącznikami automatycznie generuje urzędowe poświadczenie 
przedłożenia.
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6. Przekazywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej deklaracji określonej w §1 
ust. 1 niniejszej uchwały musi odbywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność 
i niezaprzeczalność danych w nich zawartych oraz w sposób zapewniający ich ochronę przed 
nieuprawnionym dostępem.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego, za wyjątkiem przepisu §1 pkt. 3, który wchodzi w życie po upływie 4 miesięcy od 
dnia ogłoszenia.

2. Uchwała dotyczy deklaracji składanych po dniu jej wejścia w życie.

 

 Przewodniczący Rady 
Miasta Katowice

Jerzy Forajter
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 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE

ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. 

poz. 1399 t.j.)

Składający: Wzór deklaracji przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt.4 ustawy z 

dnia 13 września 1996r.  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) oraz, w stosunku do nieruchomości zabudowanych 

budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, osoby sprawujące zarząd nieruchomością 

wspólną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz.U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 

oraz z 2004r. Nr 141, poz. 1492), lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany

Miejsce składania deklaracji: Urząd Miasta Katowice

Nazwa organu właściwego do złożenia deklaracji: Prezydent Miasta Katowice

A. OKOLICZNOŚCI ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat)1)

1. o Pierwsza deklaracja 2. od kiedy obowiązuje

….........................................
(miesiąc / rok)

3. o Nowa deklaracja (zmiana danych zawarta 
w poprzedniej deklaracji) 

4. data wystąpienia zmiany danych

….........................................
(miesiąc / rok)

5. o  Korekta deklaracji wraz z uzasadnieniem 

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

(należy podać przyczynę korekty)

6. od kiedy obowiązuje

….........................................
(miesiąc / rok)

B.  OZNACZENIE  NIERUCHOMOŚCI  W  KATOWICACH,  KTÓREJ  DOTYCZY 
DEKLARACJA
7. Ulica 8. Kod pocztowy

9. Numer domu 10. Numer lokalu

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII/1230/14

Rady Miasta Katowice

z dnia 30 lipca 2014 r.
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C. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
C.1 NIERUCHOMOŚĆ ZAMIESZKAŁA (wypełnia właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy)

11. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w punkcie B zamieszkuje

….................................................. mieszkańców

12. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi (patrz pouczenie pkt 4 lub pkt 5)

….................................................. złotych

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
D.1 DANE IDENTYFIKACYJNE2)

13. Nazwisko/ Nazwa pełna 14. Pierwsze imię, drugie imię

15. Identyfikator NIP/REGON 16. Identyfikator PESEL

D.2 DANE IDENTYFIKACYJNE UZUPEŁNIAJĄCE (POLA NIEOBOWIĄZKOWE*)

20. Numer telefonu*/adres e-mail*

D.3 SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat)

21. o  osoba fizyczna 22. o  osoba prawna

23. o  jednostka organizacyjna nie posiadająca 
osobowości prawnej

24. o  spółka nie posiadająca osobowości 
prawnej

D.4 RODZAJ WŁASNOŚCI (zaznaczyć właściwy kwadrat)

25. o  właściciel 26. o  współwłaściciel

27. o  użytkownik wieczysty 28. o  inny podmiot władający nieruchomością

29. o  jednostka organizacyjna / osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu

30. o  dzierżawca 31. o  posiadacz samoistny

D.5 ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY

32. Kraj 33. Województwo 34. Powiat

35. Gmina 36. Ulica 37. Numer domu 38. Numer lokalu

39. Miejscowość 40. Kod pocztowy 41. Poczta
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D.6 ADRES KORESPONDENCYJNY (wpisać, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania wpisany w części D.5)

42. Kraj 43. Województwo 44. Powiat

45. Gmina 46. Ulica 47. Numer domu 48. Numer lokalu

49. Miejscowość 50. Kod pocztowy 51. Poczta

E. ZAŁĄCZNIKI (zaznaczyć właściwy kwadrat)

52. o  Pełnomocnictwo

53. o  Informacja A

54. o  Inne …............................................................................

F.  OŚWIADCZENIE  I  PODPIS  WŁAŚCICIELA  NIERUCHOMOŚCI  /  OSOBY 
REPREZENTUJĄCEJ WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI
Oświadczam,  że  są  mi  znane  przepisy  Kodeksu  Karnego  Skarbowego  o  odpowiedzialności  za 
podanie danych niezgodnych z rzeczywistością 
55. Imię 56. Nazwisko

57. Data wypełnienia deklaracji (dzień/miesiąc/rok) 58. Podpis (pieczęć) właściciela nieruchomości / 
osoby reprezentującej właściciela nieruchomości

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
59. Uwagi organu podatkowego

60. Data (dzień/miesiąc/rok) Podpis przyjmującego formularz

H. POUCZENIE
1) Pierwszą deklarację składa się terminie 14 dni od dnia powstania zobowiązania podatkowego (tj. 
zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca).
Nową  deklarację składa  się  w  przypadku  zaistnienia  zmiany  danych  będących  podstawą  ustalenia 
wysokości  należnej  opłaty.  Właściciel  nieruchomości  zobowiązany  jest  złożyć  nową  deklarację 
Prezydentowi Miasta Katowice w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
Korektę deklaracji składa się w przypadku nieprawidłowego wypełnienia deklaracji w zakresie np. danych 
o  właścicielu  nieruchomości,  danych  o  nieruchomości.  Zgodnie  z  art.  81  §  2  Ordynacji  podatkowej 
skorygowanie  deklaracji  następuje  przez złożenie  korygującej  deklaracji  wraz  z  dołączonym pisemnym 
uzasadnieniem przyczyn korekty.
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2)  W  przypadku  reprezentowania  właściciela  nieruchomości  przez  pełnomocnika  do  deklaracji  należy 
dołączyć pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową.

3)  W  przypadku  spółek  nie  posiadających  osobowości  prawnej  należy  podać  dane  identyfikacyjne 
wszystkich wspólników Spółek (imiona, nazwiska, adresy, nr PESEL, NIP).

4)  Wysokość  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  stanowi  iloczyn  liczby  mieszkańców 
zamieszkujących  daną  nieruchomość  oraz  stawki  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi, 
określonej uchwałą Rady Miasta Katowice.

5) W przypadku nieruchomości na których zamieszkują osoby korzystające z Karty „Nas Troje i więcej”  
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oblicza się według wzoru:
WOP = (SOP x JN) – (0,2 x SOP x JTR)
WOP - wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
SOP - stawka opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
JN - łączna ilość wszystkich osób zamieszkujących nieruchomość
JTR - ilość osób korzystających z karty w ramach programu Nas Troje i więcej zamieszkujących daną 
nieruchomość
0,2 – współczynnik zniżki opłaty

6) Na podstawie art. 54 i art. 56 ustawy z dnia 10 września 1999r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 
2007r. Nr 111 poz. 765 z późn. zm.)
- Podatnik, który uchylając się od opodatkowania nie ujawnia właściwemu organowi podmiotu lub podstawy 
opodatkowania  lub  nie  składa  informacji  i  oświadczeń,  podaje  nieprawdę  lub  zataja  prawdę,  albo  nie 
dopełnia  obowiązku  zawiadomienia  o  zmianie  objętych  nimi   danych  podlega  karze  grzywny  za 
wykroczenia skarbowe.

7) Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a ustawy z 
dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j. Dz. U. z 2012r. poz. 1015,  
ze zm.).

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

Wykaz numerów kart osób korzystających z programu „Nas Troje i więcej”

Adres nieruchomości: …......................................................................................................................................

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

.............................................................................................................................................................................

L.p. Numer karty programu „Nas Troje i więcej”

…......................................................
data

…......................................................
podpis

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LII/1230/14

Rady Miasta Katowice

z dnia 30 lipca 2014 r.
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Katowice z dnia .................." name="Zrodlo" t

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> 

<xsd:schema xmlns="http://rwd.sekap.pl/wzor/2013/05/10/1251/" 

xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 

xmlns:ins="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" 

xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" 

xmlns:os="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" 

xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" 

xmlns:typ="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" attributeFormDefault="unqualified" 

elementFormDefault="qualified" targetNamespace="http://rwd.sekap.pl/wzor/2013/05/10/1251/"> 

 <xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 

schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd"/> 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 <xsd:annotation> 

  <xsd:documentation>Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie 

   odpadami komunalnymi</xsd:documentation> 

 </xsd:annotation> 

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

 <xsd:complexType name="DokumentTyp"> 

  <xsd:sequence> 

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

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

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

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

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

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

  <xsd:complexContent mixed="false"> 

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

    <xsd:sequence> 

     <xsd:element fixed="Załącznik nr 3 do Uchwały 

ype="xsd:string"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        Źródło 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

załącznik nr 3

do uchwały nr LII/1230/14

Rady Miasta Katowice

z dnia 30 lipca 2014r.

nr LII/1230/14 Rady Miasta 

30.07.2014r.

Id: AA6D6E69-51BD-422E-9DA6-C58F31B71544. Podpisany Strona 1



     </xsd:element> 

     <xsd:element fixed="Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 t.j.)." name="PodstawaPrawna" type="xsd:string"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        Podstawa prawna 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

     </xsd:element> 

     <xsd:element fixed="Wzór deklaracji przeznaczony jest dla właścicieli 

nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt.4 ustawy z dnia 13 września 1996r. 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) 

oraz, w stosunku do nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną 

własność lokali, osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 

czerwca 1994r. o własności lokali (Dz.U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004r. Nr 141, poz. 1492), lub właścicieli 

lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany." name="Skladajacy" type="xsd:string"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        Składający 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

     </xsd:element> 

     <xsd:element fixed="Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice" 

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

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        Miejsce składania deklaracji 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

     </xsd:element> 

     <xsd:element fixed="Prezydent Miasta Katowice" name="OrganWlasciwy" 

type="xsd:string"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        Nazwa organu właściwego do złożenia 

        deklaracji 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

     </xsd:element> 

      

     <xsd:element name="OkolicznosciZlozenia"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        A. OKOLICZNOŚCI ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

      <xsd:complexType> 

       <xsd:sequence> 

 

 

 

        <xsd:choice> 
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         <xsd:element name="Pierwsza"> 

          <xsd:annotation> 

           <xsd:documentation> 

            Pierwsza deklaracja 

           </xsd:documentation> 

          </xsd:annotation> 

          <xsd:complexType> 

           <xsd:sequence> 

            <xsd:element 

name="OdKiedy" type="xsd:gYearMonth"> 

            

 <xsd:annotation> 

             

 <xsd:documentation> 

              

 od kiedy 

              

 obowiązuje 

              

 (rok-miesiąc) 

             

 </xsd:documentation> 

            

 </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

           </xsd:sequence> 

          </xsd:complexType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element name="Nowa"> 

          <xsd:annotation> 

           <xsd:documentation> 

            Nowa deklaracja 

(zmiana 

            danych zawarta 

            w poprzedniej 

            deklaracji) 

           </xsd:documentation> 

          </xsd:annotation> 

          <xsd:complexType> 

           <xsd:sequence> 

            <xsd:element 

name="DataZmian" type="xsd:gYearMonth"> 

            

 <xsd:annotation> 

             

 <xsd:documentation> 

              

 data 

              

 wystąpienia 

              

 zmiany 
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 danych 

              

 (rok-miesiąc) 

             

 </xsd:documentation> 

            

 </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

           </xsd:sequence> 

          </xsd:complexType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element name="Korekta"> 

          <xsd:annotation> 

           <xsd:documentation> 

            Korekta deklaracji 

wraz 

            z uzasadnieniem 

           </xsd:documentation> 

          </xsd:annotation> 

          <xsd:complexType> 

           <xsd:sequence> 

            <xsd:element 

name="OdKiedy" type="xsd:gYearMonth"> 

            

 <xsd:annotation> 

             

 <xsd:documentation> 

              

 od kiedy 

              

 obowiązuje 

              

 (rok-miesiąc) 

             

 </xsd:documentation> 

            

 </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element 

name="Uzasadnienie" type="str:Tekst2000Typ"> 

            

 <xsd:annotation> 

             

 <xsd:documentation> 

              

 (należy 

              

 podać 

              

 przyczynę 

              

 korekty) 
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 </xsd:documentation> 

            

 </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

           </xsd:sequence> 

          </xsd:complexType> 

         </xsd:element> 

        </xsd:choice> 

       </xsd:sequence> 

      </xsd:complexType> 

     </xsd:element> 

 

 

 

 

     <xsd:element name="OznaczenieNieruchomosci"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        B. OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI W 

        KATOWICACH, KTÓREJ DOTYCZY DEKLARACJA 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

      <xsd:complexType> 

       <xsd:sequence> 

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

       </xsd:sequence> 

      </xsd:complexType> 

     </xsd:element> 

     <xsd:element name="WysokoscOplaty"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        C. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 

        ODPADAMI KOMUNALNYMI 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

      <xsd:complexType> 

       <xsd:sequence> 

        <xsd:element name="NieruchomoscZamieszkala"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           Nieruchomość zamieszkała 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

         <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 

           <xsd:element 

name="Oswiadczam"> 

            <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 Oświadczam, że 

Id: AA6D6E69-51BD-422E-9DA6-C58F31B71544. Podpisany Strona 5



              na 

terenie 

             

 nieruchomości 

             

 wskazanej w 

             

 punkcie B 

             

 zamieszkuje 

            

 </xsd:documentation> 

            </xsd:annotation> 

            <xsd:complexType> 

            

 <xsd:sequence> 

             

 <xsd:element name="LiczbaMieszkancow" type="xsd:nonNegativeInteger"> 

              

 <xsd:annotation> 

              

  <xsd:documentation> 

              

   liczba 

              

   mieszkańców 

              

  </xsd:documentation> 

              

 </xsd:annotation> 

             

 </xsd:element> 

            

 </xsd:sequence> 

            </xsd:complexType> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

name="WysokoscOplatyWyliczenie"> 

            <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 Wysokość opłaty 

              za 

             

 gospodarowanie 

             

 odpadami 

             

 komunalnymi 

            

 </xsd:documentation> 

            </xsd:annotation> 
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            <xsd:complexType> 

            

 <xsd:sequence> 

             

 <xsd:element name="Wynosi" type="xsd:decimal"> 

              

 <xsd:annotation> 

              

  <xsd:documentation> 

              

   wynosi 

              

   (złotych) 

              

  </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="DaneSkladajacego"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

      <xsd:complexType> 

       <xsd:sequence> 

        <xsd:element name="SkladajacyDeklaracje"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           D.3 SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

         <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 

           <xsd:choice> 

            <xsd:element 

name="OsobaFizyczna"> 

            

 <xsd:annotation> 

             

 <xsd:documentation> 
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 Osoba 

              

 fizyczna 

             

 </xsd:documentation> 

            

 </xsd:annotation> 

            

 <xsd:complexType> 

             

 <xsd:sequence> 

              

 <xsd:element name="OsobaFizycznaDane"> 

              

  <xsd:annotation> 

              

   <xsd:documentation> 

              

    D.1 

              

    DANE 

              

    IDENTYFIKACYJNE 

              

   </xsd:documentation> 

              

  </xsd:annotation> 

              

  <xsd:complexType> 

              

   <xsd:sequence> 

              

    <xsd:element maxOccurs="3" minOccurs="1" ref="os:Nazwisko"> 

              

    </xsd:element> 

              

    <xsd:element name="PierwszeImie" type="os:ImieTyp"> 

              

     <xsd:annotation> 

              

      <xsd:documentation> 

              

       Pierwsze 

              

       imię 

              

      </xsd:documentation> 

              

     </xsd:annotation> 

              

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

              

    </xsd:element> 

              

    <xsd:element name="Pesel" type="os:PESELTyp"> 

              

     <xsd:annotation> 

              

      <xsd:documentation> 

              

       PESEL 

              

      </xsd:documentation> 

              

     </xsd:annotation> 

              

    </xsd:element> 

              

   </xsd:sequence> 

              

  </xsd:complexType> 

              

 </xsd:element> 

 

              

 <xsd:element name="Dane2"> 

              

  <xsd:annotation> 

              

   <xsd:documentation> 

              

    D.2 

              

    DANE 

              

    IDENTYFIKACYJNE 

              

    UZUPEŁNIAJĄCE 

              

    (POLA 

              

    NIEOBOWIĄZKOWE) 

              

   </xsd:documentation> 

              

  </xsd:annotation> 

              

  <xsd:complexType> 

              

   <xsd:sequence> 

              

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

Id: AA6D6E69-51BD-422E-9DA6-C58F31B71544. Podpisany Strona 9



              

    </xsd:element> 

              

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

              

    </xsd:element> 

              

   </xsd:sequence> 

              

  </xsd:complexType> 

              

 </xsd:element> 

                                                        </xsd:sequence> 

            

 </xsd:complexType> 

 

            </xsd:element> 

            <xsd:element 

name="OsobaPrawna"> 

            

 <xsd:annotation> 

             

 <xsd:documentation> 

              

 Osoba prawna 

             

 </xsd:documentation> 

            

 </xsd:annotation> 

            

 <xsd:complexType> 

             

 <xsd:sequence> 

              

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

              

  <xsd:annotation> 

              

   <xsd:documentation> 

              

    D.1 

              

    DANE 

              

    IDENTYFIKACYJNE 

              

   </xsd:documentation> 

              

  </xsd:annotation> 

              

 </xsd:element> 

              

 <xsd:element name="Dane2"> 
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  <xsd:annotation> 

              

   <xsd:documentation> 

              

    D.2 

              

    DANE 

              

    IDENTYFIKACYJNE 

              

    UZUPEŁNIAJĄCE 

              

    (POLA 

              

    NIEOBOWIĄZKOWE) 

              

   </xsd:documentation> 

              

  </xsd:annotation> 

              

  <xsd:complexType> 

              

   <xsd:sequence> 

              

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

              

    </xsd:element> 

              

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

              

    </xsd:element> 

              

   </xsd:sequence> 

              

  </xsd:complexType> 

              

 </xsd:element> 

             

 </xsd:sequence> 

            

 </xsd:complexType> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element 

name="JednostkaOrganizacyjna"> 

            

 <xsd:annotation> 

             

 <xsd:documentation> 

              

 Jednostka 

              

 organizacyjna 
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 nie 

              

 posiadająca 

              

 osobowości 

              

 prawnej 

             

 </xsd:documentation> 

            

 </xsd:annotation> 

            

 <xsd:complexType> 

             

 <xsd:sequence> 

              

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

              

  <xsd:annotation> 

              

   <xsd:documentation> 

              

    D.1 

              

    DANE 

              

    IDENTYFIKACYJNE 

              

   </xsd:documentation> 

              

  </xsd:annotation> 

              

 </xsd:element> 

 

              

 <xsd:element name="Dane2"> 

              

  <xsd:annotation> 

              

   <xsd:documentation> 

              

    D.2 

              

    DANE 

              

    IDENTYFIKACYJNE 

              

    UZUPEŁNIAJĄCE 

              

    (POLA 

              

    NIEOBOWIĄZKOWE) 
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   </xsd:documentation> 

              

  </xsd:annotation> 

              

  <xsd:complexType> 

              

   <xsd:sequence> 

              

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

              

    </xsd:element> 

              

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

              

    </xsd:element> 

              

   </xsd:sequence> 

              

  </xsd:complexType> 

              

 </xsd:element> 

             

 </xsd:sequence> 

            

 </xsd:complexType> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element 

name="Spolka"> 

            

 <xsd:annotation> 

             

 <xsd:documentation> 

              

 Spółka nie 

              

 posiadająca 

              

 osobowości 

              

 prawnej 

             

 </xsd:documentation> 

            

 </xsd:annotation> 

            

 <xsd:complexType> 

             

 <xsd:sequence> 

              

 <xsd:element name="SpolkaDane"> 

              

  <xsd:annotation> 
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   <xsd:documentation> 

              

    D.1 

              

    DANE 

              

    IDENTYFIKACYJNE 

              

   </xsd:documentation> 

              

  </xsd:annotation> 

              

  <xsd:complexType> 

              

   <xsd:sequence> 

              

    <xsd:element name="Nazwa" type="str:Tekst200Typ"> 

              

     <xsd:annotation> 

              

      <xsd:documentation> 

              

       Nazwa 

              

      </xsd:documentation> 

              

     </xsd:annotation> 

              

    </xsd:element> 

              

    <xsd:choice> 

              

     <xsd:element ref="os:NIP"> 

              

     </xsd:element> 

              

     <xsd:element ref="ins:REGON"> 

              

     </xsd:element> 

              

    </xsd:choice> 

              

   </xsd:sequence> 

              

  </xsd:complexType> 

              

 </xsd:element> 

 

              

 <xsd:element name="Dane2"> 

              

  <xsd:annotation> 
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   <xsd:documentation> 

              

    D.2 

              

    DANE 

              

    IDENTYFIKACYJNE 

              

    UZUPEŁNIAJĄCE 

              

    (POLA 

              

    NIEOBOWIĄZKOWE) 

              

   </xsd:documentation> 

              

  </xsd:annotation> 

              

  <xsd:complexType> 

              

   <xsd:sequence> 

              

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

              

    </xsd:element> 

              

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

              

    </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="RodzajWlasnosci"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           D.4 RODZAJ WŁASNOŚCI 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

         <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 
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           <xsd:choice> 

            <xsd:element 

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

            

 <xsd:annotation> 

             

 <xsd:documentation> 

              

 Właściciel 

             

 </xsd:documentation> 

            

 </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element 

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

            

 <xsd:annotation> 

             

 <xsd:documentation> 

              

 Współwłaściciel 

             

 </xsd:documentation> 

            

 </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element 

fixed="true" name="Wieczysty" type="xsd:boolean"> 

            

 <xsd:annotation> 

             

 <xsd:documentation> 

              

 Użytkownik 

              

 wieczysty 

             

 </xsd:documentation> 

            

 </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element 

fixed="true" name="Jednostka" type="xsd:boolean"> 

            

 <xsd:annotation> 

             

 <xsd:documentation> 

              

 Jednostka 

              

 organizacyjna 
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 / osoba 

              

 posiadająca 

              

 nieruchomość 

              

 w zarządzie 

              

 lub w 

              

 użytkowaniu 

             

 </xsd:documentation> 

            

 </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element 

fixed="true" name="Dzierzawca" type="xsd:boolean"> 

            

 <xsd:annotation> 

             

 <xsd:documentation> 

              

 Dzierżawca 

             

 </xsd:documentation> 

            

 </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element 

fixed="true" name="Posiadacz" type="xsd:boolean"> 

            

 <xsd:annotation> 

             

 <xsd:documentation> 

              

 Posiadacz 

              

 samoistny 

             

 </xsd:documentation> 

            

 </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element 

name="Inny"> 

            

 <xsd:annotation> 

             

 <xsd:documentation> 

              

 Inny podmiot 
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 władający 

              

 nieruchomością 

             

 </xsd:documentation> 

            

 </xsd:annotation> 

            

 <xsd:complexType> 

             

 <xsd:sequence> 

              

 <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Jaki" type="str:Tekst200Typ"> 

              

  <xsd:annotation> 

              

   <xsd:documentation> 

              

    jaki 

              

   </xsd:documentation> 

              

  </xsd:annotation> 

              

 </xsd:element> 

             

 </xsd:sequence> 

            

 </xsd:complexType> 

            </xsd:element> 

           </xsd:choice> 

          </xsd:sequence> 

         </xsd:complexType> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element name="AdresZamieszkaniaSiedziby" 

type="adr:AdresTyp"> 

                                    <xsd:annotation> 

                                     <xsd:documentation>D.5 ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY</xsd:documentation> 

                                    </xsd:annotation> 

        </xsd:element> 

                                <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="AdresDoKorespondencji" 

type="adr:AdresTyp"> 

              

     <xsd:annotation> 

              

      <xsd:documentation>D.6 ADRES KORESPONDENCYJNY 
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       </xsd:documentation> 

              

     </xsd:annotation> 

                                </xsd:element> 

                            </xsd:sequence> 

      </xsd:complexType> 

     </xsd:element> 

     <xsd:element name="Zalaczniki"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        E. ZAŁĄCZNIKI 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

      <xsd:complexType> 

       <xsd:sequence> 

        <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 

name="Pelnomocnictwo" type="str:ZalacznikTyp"> 

                                    <xsd:annotation> 

                                     <xsd:documentation>Pełnomocnictwo</xsd:documentation> 

                                    </xsd:annotation> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 

name="InfoA" type="str:ZalacznikTyp"> 

                                    <xsd:annotation> 

                                     <xsd:documentation>Informacja A</xsd:documentation> 

                                    </xsd:annotation> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element maxOccurs="unbounded" 

minOccurs="0" name="Inne" type="str:ZalacznikTyp"> 

                                    <xsd:annotation> 

                                     <xsd:documentation>Inne</xsd:documentation> 

                                    </xsd:annotation> 

        </xsd:element> 

                            </xsd:sequence> 

      </xsd:complexType> 

     </xsd:element> 

     <xsd:element name="Oswiadczenie"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        F. OŚWIADCZENIE I PODPIS WŁAŚCICIELA 

        NIERUCHOMOŚCI / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 

        WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

      <xsd:complexType> 

       <xsd:sequence> 
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        <xsd:element name="Oswiadczam2"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           Oświadczam, że są mi znane 

           przepisy Kodeksu Karnego 

           Skarbowego o 

           odpowiedzialności za podanie 

           danych niezgodnych z 

           rzeczywistością 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

         <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 

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

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

ref="os:Nazwisko"> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element name="Data" 

type="xsd:date"> 

            <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

              Data 

wypełnienia 

             

 deklaracji 

            

 </xsd:documentation> 

            </xsd:annotation> 

           </xsd:element> 

          </xsd:sequence> 

         </xsd:complexType> 

        </xsd:element> 

       </xsd:sequence> 

      </xsd:complexType> 

     </xsd:element> 

     <xsd:element name="Adnotacje"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation>G. ADNOTACJE ORGANU 

PODATKOWEGO</xsd:documentation> 

                        </xsd:annotation> 

      <xsd:complexType> 

       <xsd:sequence> 

        <xsd:element name="Uwagi" 

type="str:Tekst2000Typ"> 

                                    <xsd:annotation> 

                                     <xsd:documentation>Uwagi organu podatkowego</xsd:documentation> 

                                    </xsd:annotation> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element name="Data" type="emptydate"> 

                                    <xsd:annotation> 

                                     <xsd:documentation>Data (dzień/miesiąc/rok)</xsd:documentation> 
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                                    </xsd:annotation> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element name="Podpis" 

type="str:Tekst200Typ"> 

                                    <xsd:annotation> 

                                     <xsd:documentation>Podpis przyjmującego formularz</xsd:documentation> 

                                    </xsd:annotation> 

        </xsd:element> 

       </xsd:sequence> 

      </xsd:complexType> 

                    </xsd:element> 

     <xsd:element name="FormaOdbioru"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        Forma odbioru dokumentów 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

      <xsd:simpleType> 

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

        <xsd:enumeration value="Drogą elektroniczną 

poprzez skrzynkę kontaktową"> 

        </xsd:enumeration> 

        <xsd:enumeration value="Poprzez pocztę 

tradycyjną"> 

        </xsd:enumeration> 

        <xsd:enumeration value="Osobiście w siedzibie 

urzędu"> 

        </xsd:enumeration> 

       </xsd:restriction> 

      </xsd:simpleType> 

     </xsd:element> 

    </xsd:sequence> 

   </xsd:extension> 

  </xsd:complexContent> 

 </xsd:complexType> 

 

 

 

 <xsd:complexType name="OsobaPrawnaType"> 

  <xsd:sequence> 

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

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Nazwa pełna</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:choice> 

                <xsd:element ref="os:NIP"/> 

                <xsd:element ref="ins:REGON"/> 

   </xsd:choice> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 

 <xsd:simpleType name="emptydate"> 
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  <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:schema> 
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