
UCHWAŁA NR XXIV/499/16

RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 27 kwietnia 2016 r.

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. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2015r. poz. 1515 z późn. zm.) art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016r. poz. 250) 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 2016r. poz. 
239)

Rada Miasta Katowice uchwala:

§ 1. 1. Określa się w załączniku nr 1 do uchwały wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości.

2. Określa się w załączniku nr 2 do uchwały wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli tych nieruchomości na których zamieszkują rodziny 
wielodzietne – w związku z częściowym zwolnieniem właścicieli z opłaty w odrębnej uchwale Rady Miasta 
Katowice.

§ 2. 1. Określa się w załączniku nr 3 do uchwały wzór Informacji dotyczącej rodzin wielodzietnych.

2. Informację, o której mowa w ust. 1 sporządzają właściciele nieruchomości, jeśli na terenie ich 
nieruchomości zamieszkują rodziny wielodzietne i dołączają ją do deklaracji, o której mowa w § 1 ust. 2 
uchwały.

§ 3. 1. Wprowadza się możliwość składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi określonych w §1 wraz z załącznikiem określonym w §2 za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej.

2. Określa się format elektroniczny wzoru deklaracji wskazanej w §1 ust. 1 niniejszej uchwały w formacie 
danych XML oraz układ informacji i powiązań między danymi, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

3. Określa się format elektroniczny wzoru deklaracji wskazanej w §1 ust. 2 w formacie danych XML wraz 
z wzorem Informacji wskazanej w §2 ust. 1 w formacie danych XML oraz układ informacji i powiązań między 
danymi, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

4. Deklaracje określone w §1 wraz z załącznikiem określonym w §2 składane za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej mogą być przesłane za pośrednictwem Systemu Elektronicznej Komunikacji 
Administracji Publicznej SEKAP lub Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.

5. Deklaracje wraz z załącznikiem, o którym mowa w §2 muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 
18 września 2001r. 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 2014r. poz. 1114).

6. Deklaracje 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.

7. Przekazywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej deklaracji określonej w §1 ust. 1 
lub w §1 ust. 2 uchwały musi odbywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i 
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niezaprzeczalność danych w nich zawartych oraz w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym 
dostępem.

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych są zobowiązani 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 lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych 
powstających na danej nieruchomości właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć nową deklarację w 
terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi związanej ze zmianą danych zawartych w Informacji (załącznik nr 3 
uchwały) właściciele są zobowiązani złożyć nową Informację wraz z deklaracją określoną w §1 ust. 2 w 
terminie 14 dni od nastąpienia zmiany.

§ 5. Deklarację, o której mowa w § 1 ust. 1 lub ust. 2 wraz z Informacją określoną w § 2 właściciele 
nieruchomości obowiązani są złożyć w Urzędzie Miasta Katowice.

§ 6. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 7. Traci moc uchwała 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. Urz. Woj. Śl. z 2013r. poz. 886).

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z 
dniem 1 lipca 2016r.

 

Przewodnicząca Rady Miasta 
Katowice

Krystyna Siejna
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Nr deklaracji DOK-1 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA 
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Nr ewidencyjny  

  

Białe pola wypełnia właściciel nieruchomości, należy wypełnić CZYTELNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI, kolorem czarnym lub granatowym. 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r., poz. 250). 

Składający: Formularz deklaracji przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie miasta 
Katowice. Przez właściciela nieruchomości rozumie się również współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz 
jednostki organizacyjne i osoby posiadające 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. 

Termin składania:  14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca  

 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych zawartych w deklaracji 

Miejsce składania 
deklaracji: 

Urząd Miasta Katowice 

Nazwa i adres 
siedziby organu: 

PREZYDENT MIASTA KATOWICE 
40-098 Katowice, ul. Młyńska 4 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (należy zaznaczyć właściwy kwadrat wraz z podaniem daty) 
 ☐ Pierwsza deklaracja1)  Data powstania obowiązku: 

   

 (należy podać miesiąc i rok)  

 ☐ Nowa deklaracja ze względu na zmianę danych będących podstawą 
ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi2) 

Data wystąpienia zmiany: 

   

 (należy podać miesiąc i rok)  

 ☐ Korekta deklaracji3) Korekta obowiązuje od: 

   

 (należy podać miesiąc i rok)  

B. OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ DOTYCZY DEKLARACJA 
 Gmina   Ulica 

KATOWICE  

 Nr domu  Nr lokalu  Kod pocztowy 

         4 0 -     

C. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
(wypełnia właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy) 

Oświadczam, że na 
terenie nieruchomości 
wskazanej w części B 
zamieszkuje: 

 Liczba osób 

 

 Stawka opłaty 

 
 Wysokość opłaty* 

 

osoba/y 

 

zł 

 

zł/mies. 

*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. 

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/499/16
Rady Miasta Katowice
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
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D. TYTUŁ PRAWNY, RODZAJ WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ (należy zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 ☐ Właściciel 
 ☐ Jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca 
nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu 

 ☐ Inny podmiot (jaki?) 

   

 ☐ Współwłaściciel  ☐ Użytkownik wieczysty    

E. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ4) (należy zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 ☐ Osoba fizyczna  ☐ Osoba prawna 

 ☐ Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w tym spółka nieposiadająca osobowości 
prawnej 

E.1. Wypełnia osoba fizyczna 

 Imię i nazwisko  Numer PESEL 

            

 Imię ojca  Imię matki  Data urodzenia (dzień, miesiąc, rok) 

     -   -      

E.2. Wypełnia osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 
prawnej lub spółka nieposiadająca osobowości prawnej5) 

 Pełna nazwa podmiotu  

 

 Identyfikator NIP  Identyfikator REGON 

  

F. ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBY 
 Kraj  Województwo  Powiat 

   

 Gmina  Ulica  Nr domu  Nr lokalu 

    

 Miejscowość  Kod pocztowy 

    -     

 Numer telefonu (jeżeli posiada)  Adres e-mail (jeżeli posiada) 

  

G. ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnić, jeżeli jest inny niż adres podany w punkcie F) 
 Kraj  Województwo  Powiat 

   

 Gmina  Ulica  Nr domu  Nr lokalu 

    

 Miejscowość  Kod pocztowy 

    -     
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H. ZAŁĄCZNIKI (należy zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 ☐ Pełnomocnictwo6)  

 ☐ Inne:  

I. UWAGI PODATNIKA 

   
 
 
 
 
 
 

J. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO 
DEKLARACJĘ 

Osobą reprezentującą składającego deklarację może być jedynie osoba uprawniona do reprezentowania na podstawie 
ważnego pełnomocnictwa. 

 Imię/Imiona  Nazwisko/Nazwiska 

  

 Data wypełnienia deklaracji  Czytelny podpis (pieczęć) właściciela lub osoby reprezentującej 
właściciela7) 

 (dzień, miesiąc, rok)   
 
 
 
 

   -   -      

 

K. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 
Uwagi organu podatkowego 

 

Data Podpis 
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POUCZENIE: 

W przypadku niewpłacenia w ustalonych w drodze uchwały Rady Miasta Katowice terminach kwoty opłaty z poz. 11 lub 
wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie 
z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1619 ze zm.). 

 

 

OBJAŚNIENIA: 

* 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. 
1) Pierwszą deklarację składa się w następującym przypadku: w terminie 14 dni od dnia powstania zobowiązania podatkowego 
(tj. zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca). Po złożeniu pierwszej deklaracji, każdy właściciel nieruchomości 
uzyska indywidualny numer konta bankowego, na który zobowiązany będzie uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 
2) Nową deklarację składa się w przypadku zaistnienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty 

 np. zmiana liczby osób zamieszkujących na nieruchomości. 
3) Korektę deklaracji składa się w przypadku nieprawidłowego wypełnienia deklaracji np. w zakresie danych o właścicielu 
nieruchomości, danych o nieruchomości. 
4) Jeżeli właściciel nieruchomości ustanowił pełnomocnika, który w jego imieniu podpisuje deklarację, w pkt E.1. lub E.2. należy 
wpisać dane właściciela nieruchomości. 
5) Jeżeli deklaracja składana jest przez zarząd, zarządcę  w części E, E.2. niniejszej deklaracji należy wpisać dane podmiotu 
reprezentowanego np. dane Wspólnoty Mieszkaniowej, w imieniu której składana jest deklaracja. 
6 ) Pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia należnej opłaty skarbowej (o ile w ustawie o opłacie skarbowej nie 
przewidziano zwolnienia z poniesienia opłaty). 
7) Podpis na deklaracji składa:  

 osoba fizyczna, albo 

 osoba/y reprezentująca/e osobę prawną, fizyczną albo jednostka organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.  

                                                           

Id: DE3DC638-C408-4A0F-BFDB-1BF4497ACCEB. Podpisany Strona 4



 

DOK-2 1 z 4 

 

 

 

Nr deklaracji DOK-2 - dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny 

wielodzietne 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA 
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Nr ewidencyjny  

  

Białe pola wypełnia właściciel nieruchomości, należy wypełnić CZYTELNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI, kolorem czarnym lub granatowym. 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r., poz. 250). 

Składający: Formularz deklaracji przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie miasta 
Katowice. Przez właściciela nieruchomości rozumie się również współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz 
jednostki organizacyjne i osoby posiadające 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. 

Termin składania:  14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca  

 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych zawartych w deklaracji 

Miejsce składania 
deklaracji: 

Urząd Miasta Katowice 

Nazwa i adres 
siedziby organu: 

PREZYDENT MIASTA KATOWICE 
40-098 Katowice, ul. Młyńska 4 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (należy zaznaczyć właściwy kwadrat wraz z podaniem daty) 

 ☐ Pierwsza deklaracja1)  Data powstania obowiązku: 

   

 (należy podać miesiąc i rok)  

 ☐ Nowa deklaracja ze względu na zmianę danych będących podstawą 

ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi2) 

Data wystąpienia zmiany: 

   

 (należy podać miesiąc i rok)  

 ☐ Korekta deklaracji3) Korekta obowiązuje od: 

   

 (należy podać miesiąc i rok)  

B. OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ DOTYCZY DEKLARACJA 
 Gmina   Ulica 

KATOWICE  

 Nr domu  Nr lokalu  Kod pocztowy 

         4 0 -     

C. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
(wypełnia właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy) 

Oświadczam, że na 
terenie nieruchomości 
wskazanej w części B 
zamieszkuje: 

 Liczba osób 

 

 Stawka opłaty 

 
 Wysokość opłaty* 

 

osoba/y 

 

zł 

 

zł/mies. 

*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. 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/499/16
Rady Miasta Katowice
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
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C.1. Wysokość opłaty podlegająca zwolnieniu 

 Liczba osób zamieszkujących 
na nieruchomości podlegająca 
zwolnieniu na podstawie 
uchwały Rady Miasta Katowice  

 Wysokość 
zwolnienia**  

 

 Stawka 
opłaty 

 

 Kwota 
zwolnienia*** 

 

osoba/y 

 
% 

 

zł 

 

zł/mies. 

** Wynikająca z uchwały Rady Miasta Katowice. 
*** Wysokość zwolnienia z opłaty stanowi iloczyn liczby osób rodzin wielodzietnych, wysokości zwolnienia i stawki opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

C.2. Łączna wysokość opłaty  

Miesięczna wysokość opłaty (różnica pomiędzy opłatą należną poz. 
11. a kwotą zwolnienia poz. 15.). 

 - DO ZAPŁATY 

 zł/mies. 
 

 

 

 

D. TYTUŁ PRAWNY, RODZAJ WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ (należy zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 ☐ Właściciel 
 ☐ Jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca 

nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu 

 ☐ Inny podmiot (jaki?) 

   

 ☐ Współwłaściciel  ☐ Użytkownik wieczysty    

E. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ4) (należy zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 ☐ Osoba fizyczna  ☐ Osoba prawna 

 ☐ Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w tym spółka nieposiadająca osobowości 

prawnej 

E.1. Wypełnia osoba fizyczna 

 Imię i nazwisko  Numer PESEL 

            

 Imię ojca  Imię matki  Data urodzenia (dzień, miesiąc, rok) 

     -   -      

E.2. Wypełnia osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 
prawnej lub spółka nieposiadająca osobowości prawnej5) 

 Pełna nazwa podmiotu  

 

 Identyfikator NIP  Identyfikator REGON 
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F. ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBY 
 Kraj  Województwo  Powiat 

   

 Gmina  Ulica  Nr domu  Nr lokalu 

    

 Miejscowość  Kod pocztowy 

    -     

 Numer telefonu (jeżeli posiada)  Adres e-mail (jeżeli posiada) 

  

G. ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnić, jeżeli jest inny niż adres podany w punkcie F) 
 Kraj  Województwo  Powiat 

   

 Gmina  Ulica  Nr domu  Nr lokalu 

    

 Miejscowość  Kod pocztowy 

    -     

H. ZAŁĄCZNIKI (należy zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 ☐ Informacja DOK-2/A 

 ☐ Pełnomocnictwo6)  

 ☐ Inne:  

I. UWAGI PODATNIKA 

   
 
 
 

J. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO 
DEKLARACJĘ 

Osobą reprezentującą składającego deklarację może być jedynie osoba uprawniona do reprezentowania na podstawie 
ważnego pełnomocnictwa. 

 Imię/Imiona  Nazwisko/Nazwiska 

  

 Data wypełnienia deklaracji  Czytelny podpis (pieczęć) właściciela lub osoby reprezentującej 
właściciela7) 

 (dzień, miesiąc, rok)  

    -   -      
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POUCZENIE: 

W przypadku niewpłacenia w ustalonych w drodze uchwały Rady Miasta Katowice terminach kwoty opłaty z poz. 16 lub 
wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie 
z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1619 ze zm.). 

OBJAŚNIENIA: 

* 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.  

** Wysokość zwolnienia wynikająca z uchwały Rady Miasta Katowice. 

*** Wysokość zwolnienia z opłaty stanowi iloczyn liczby osób rodzin wielodzietnych, częściowego zwolnienia z opłaty i stawki 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
1) Pierwszą deklarację składa się w następującym przypadku: w terminie 14 dni od dnia powstania zobowiązania podatkowego 

(tj. zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca). Po złożeniu pierwszej deklaracji, każdy właściciel nieruchomości 

uzyska indywidualny numer konta bankowego, na który zobowiązany będzie uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 
2) Nową deklarację składa się w przypadku zaistnienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty 

 np. zmiana liczby osób zamieszkujących na nieruchomości. 
3) Korektę deklaracji składa się w przypadku nieprawidłowego wypełnienia deklaracji np. w zakresie danych o właścicielu 

nieruchomości, danych o nieruchomości. 
4) Jeżeli właściciel nieruchomości ustanowił pełnomocnika, który w jego imieniu podpisuje deklarację, w pkt E.1. lub E.2. należy 

wpisać dane właściciela nieruchomości. 
5) Jeżeli deklaracja składana jest przez zarząd, zarządcę  w części E, E.2. niniejszej deklaracji należy wpisać dane podmiotu 

reprezentowanego np. dane Wspólnoty Mieszkaniowej, w imieniu której składana jest deklaracja. 
6 ) Pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia należnej opłaty skarbowej (o ile w ustawie o opłacie skarbowej nie 

przewidziano zwolnienia z poniesienia opłaty). 
7) Podpis na deklaracji składa:  

 osoba fizyczna, albo 

 osoba/y reprezentująca/e osobę prawną, fizyczną albo jednostka organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.  

                                                           

K. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 

Uwagi organu podatkowego 

 
 
 
 
 
 
 

Data Podpis 
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INFORMACJA 

Wykaz numerów Kart Dużej Rodziny dotyczący rodzin wielodzietnych zamieszkujących nieruchomość 
stanowiącą własność (lub będącej we władaniu opisanym w art. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) składającego deklarację 

A. PRZEZNACZENIE INFORMACJI 

 Niniejsza informacja stanowi załącznik do: 

Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (DOK-2) 

B. OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ DOTYCZY DEKLARACJA 
 Gmina   Ulica 

KATOWICE  

 Nr domu  Nr lokalu  Kod pocztowy 

         4 0 -     

L.p. C. NUMER KARTY DUŻEJ RODZINY 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

   

(data)  (podpis właściciela nieruchomości) 
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> 
<xsd:schema xmlns="http://rwd.sekap.pl/wzor/2016/03/02/2010/" 
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/2016/03/02/2010/"> 
 <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 DOK-1</xsd:documentation> 
 </xsd:annotation> 
 <xsd:element name="Dokument" type="DokumentTyp"/> 
 <xsd:complexType name="DokumentTyp"> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp"/> 
   <xsd:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp"/> 
   <xsd:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentuTyp"/> 
   <xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="ds:Signature"/> 
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
 <xsd:complexType mixed="false" name="TrescDokumentuTyp"> 
  <xsd:complexContent mixed="false"> 
   <xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp"> 
    <xsd:sequence> 
     <xsd:element name="Zrodlo" type="xsd:string"> 
      <xsd:annotation> 
       <xsd:documentation> </xsd:documentation> 
      </xsd:annotation> 
     </xsd:element> 
     <xsd:element name="PodstawaPrawna" type="xsd:string"> 
      <xsd:annotation> 
       <xsd:documentation> 
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        Podstawa prawna 
       </xsd:documentation> 
      </xsd:annotation> 
     </xsd:element> 
     <xsd:element fixed="Formularz deklaracji przeznaczony dla 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie miasta Katowice. Przez właściciela 
nieruchomości rozumie się również współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne 
i osoby posiadające 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." name="Skladajacy" type="xsd:string"> 
      <xsd:annotation> 
       <xsd:documentation> 
        Składający 
       </xsd:documentation> 
      </xsd:annotation> 
     </xsd:element> 
     <xsd:element fixed="-
 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca  -
 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych zawartych w deklaracji" name="Termin" type="xsd:string"> 
      <xsd:annotation> 
       <xsd:documentation> 
        Termin składania 
       </xsd:documentation> 
      </xsd:annotation> 
     </xsd:element> 
     <xsd:element fixed="Urząd Miasta 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, 40-098 
Katowice, ul. Młyńska 4" name="OrganWlasciwy" type="xsd:string"> 
      <xsd:annotation> 
       <xsd:documentation> 
        Nazwa i adres siedziby organu 
       </xsd:documentation> 
      </xsd:annotation> 
     </xsd:element> 
     <xsd:element name="OkolicznosciZlozenia"> 
      <xsd:annotation> 
       <xsd:documentation> 
        A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
       </xsd:documentation> 
      </xsd:annotation> 
      <xsd:complexType> 
       <xsd:sequence> 
 
 
 
        <xsd:choice> 
         <xsd:element name="Pierwsza"> 
          <xsd:annotation> 
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 <xsd:documentation> 
           
 Pierwsza deklaracja 
          
 </xsd:documentation> 
          </xsd:annotation> 
          <xsd:complexType> 
          
 <xsd:sequence> 
           
 <xsd:element name="OdKiedy" type="xsd:gYearMonth"> 
            
 <xsd:annotation> 
            
  <xsd:documentation> 
            
   Data 
            
   powstania 
            
   obowiązku 
            
   (rok-miesiąc) 
            
  </xsd:documentation> 
            
 </xsd:annotation> 
           
 </xsd:element> 
          
 </xsd:sequence> 
          </xsd:complexType> 
         </xsd:element> 
         <xsd:element name="Nowa"> 
          <xsd:annotation> 
          
 <xsd:documentation> 
            Nowa 
deklaracja ze 
           
 względu na zmianę danych 
           
 będących podstawą 
           
 ustalenia wysokości 
           
 należnej opłaty za 
           
 gospodarowanie odpadami 
           
 komunalnymi 
          
 </xsd:documentation> 
          </xsd:annotation> 
          <xsd:complexType> 
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 <xsd:sequence> 
           
 <xsd:element name="DataZmian" type="xsd:gYearMonth"> 
            
 <xsd:annotation> 
            
  <xsd:documentation> 
            
   Data 
            
   wystąpienia 
            
   zmiany 
 
 
            
   (rok-miesiąc) 
            
  </xsd:documentation> 
            
 </xsd:annotation> 
           
 </xsd:element> 
          
 </xsd:sequence> 
          </xsd:complexType> 
         </xsd:element> 
         <xsd:element name="Korekta"> 
          <xsd:annotation> 
          
 <xsd:documentation> 
           
 Korekta deklaracji 
          
 </xsd:documentation> 
          </xsd:annotation> 
          <xsd:complexType> 
          
 <xsd:sequence> 
           
 <xsd:element name="OdKiedy" type="xsd:gYearMonth"> 
            
 <xsd:annotation> 
            
  <xsd:documentation> 
            
   Korekta 
            
   obowiązuje 
            
   od 
            
   (rok-miesiąc) 
            
  </xsd:documentation> 
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 </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, 
KTÓREJ 
        DOTYCZY DEKLARACJA 
       </xsd:documentation> 
      </xsd:annotation> 
      <xsd:complexType> 
       <xsd:sequence> 
        <xsd:element ref="adr:KodPocztowy"/> 
        <xsd:element ref="adr:Ulica"/> 
                                <xsd:element name="NrDomu" type="str:Tekst200Typ"> 
                                    <xsd:annotation> 
                                     <xsd:documentation>Nr domu</xsd:documentation> 
                                    </xsd:annotation> 
        </xsd:element> 
                                <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Lokal"/> 
                                <xsd:element ref="adr:Gmina"/> 
                            </xsd:sequence> 
      </xsd:complexType> 
     </xsd:element> 
     <xsd:element name="WysokoscOplaty"> 
      <xsd:annotation> 
       <xsd:documentation> 
        C. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA 
GOSPODAROWANIE 
        ODPADAMI KOMUNALNYMI (wypełnia 
        właściciel nieruchomości, na której 
        zamieszkują mieszkańcy) 
       </xsd:documentation> 
      </xsd:annotation> 
      <xsd:complexType> 
       <xsd:sequence> 
        <xsd:element name="Oswiadczam"> 
         <xsd:annotation> 
          <xsd:documentation> 
           Oświadczam, 
że na terenie 
           nieruchomości 
wskazanej w 
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           punkcie B 
zamieszkuje 
          </xsd:documentation> 
         </xsd:annotation> 
         <xsd:complexType> 
          <xsd:sequence> 
           <xsd:element 
name="LiczbaOsob" type="xsd:nonNegativeInteger"> 
           
 <xsd:annotation> 
            
 <xsd:documentation> 
            
  Liczba osób 
            
  [osoba/y] 
            
 </xsd:documentation> 
           
 </xsd:annotation> 
           </xsd:element> 
           <xsd:element 
name="StawkaOplaty" type="xsd:decimal"> 
           
 <xsd:annotation> 
            
 <xsd:documentation> 
            
  Stawka opłaty [zł] 
            
 </xsd:documentation> 
           
 </xsd:annotation> 
           </xsd:element> 
           <xsd:element 
name="WysokoscOplaty" type="xsd:decimal"> 
           
 <xsd:annotation> 
            
 <xsd:documentation> 
            
  Wysokość opłaty 
            
  [zł/mies.] 
            
 </xsd:documentation> 
           
 </xsd:annotation> 
           </xsd:element> 
          </xsd:sequence> 
         </xsd:complexType> 
        </xsd:element> 
       </xsd:sequence> 
      </xsd:complexType> 
     </xsd:element> 
     <xsd:element name="TytulPrawny"> 
      <xsd:annotation> 
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       <xsd:documentation> 
        D. TYTUŁ PRAWNY, RODZAJ WŁADANIA 
        NIERUCHOMOŚCIĄ 
       </xsd:documentation> 
      </xsd:annotation> 
      <xsd:complexType> 
       <xsd:sequence> 
        <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="Jednostka" type="xsd:boolean"> 
          <xsd:annotation> 
          
 <xsd:documentation> 
           
 Jednostka organizacyjna 
            lub 
osoba posiadająca 
           
 nieruchomość w zarządzie 
            lub w 
użytkowaniu 
          
 </xsd:documentation> 
          </xsd:annotation> 
         </xsd:element> 
         <xsd:element name="Inny"> 
          <xsd:annotation> 
          
 <xsd:documentation> 
            Inny 
podmiot 
          
 </xsd:documentation> 
          </xsd:annotation> 
          <xsd:complexType> 
          
 <xsd:sequence> 
           
 <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Jaki" type="str:Tekst200Typ"> 
            
 <xsd:annotation> 
            
  <xsd:documentation> 
            
   jaki 
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  </xsd:documentation> 
            
 </xsd:annotation> 
           
 </xsd:element> 
          
 </xsd:sequence> 
          </xsd:complexType> 
         </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:choice> 
       </xsd:sequence> 
      </xsd:complexType> 
     </xsd:element> 
     <xsd:element name="DaneSkladajacego"> 
      <xsd:annotation> 
       <xsd:documentation> 
        E. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
       </xsd:documentation> 
      </xsd:annotation> 
      <xsd:complexType> 
       <xsd:sequence> 
        <xsd:choice> 
                                    <xsd:element fixed="true" name="Fizyczna" type="xsd:boolean"> 
         <xsd:annotation> 
          <xsd:documentation> 
           Osoba fizyczna 
          </xsd:documentation> 
         </xsd:annotation> 
 
        </xsd:element> 
                                    <xsd:element fixed="true" name="Prawna" type="xsd:boolean"> 
         <xsd:annotation> 
          <xsd:documentation> 
           Osoba prawna 
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          </xsd:documentation> 
         </xsd:annotation> 
        </xsd:element> 
                                    <xsd:element fixed="true" name="Jednostka" type="xsd:boolean"> 
         <xsd:annotation> 
          <xsd:documentation> 
           Jednostka 
organizacyjna 
           nieposiadająca 
osobowości 
           prawnej, w tym 
spółka 
           nieposiadająca 
osobowości 
           prawnej 
          </xsd:documentation> 
         </xsd:annotation> 
        </xsd:element> 
                                </xsd:choice> 
        <xsd:choice> 
                                    <xsd:element name="OsobaFizyczna"> 
          <xsd:annotation> 
          
 <xsd:documentation> 
            E.1. 
Wypełnia osoba 
           
 fizyczna 
          
 </xsd:documentation> 
          </xsd:annotation> 
          <xsd:complexType> 
          
 <xsd:sequence> 
           
 <xsd:element maxOccurs="3" minOccurs="1" ref="os:Nazwisko"> 
           
 </xsd:element> 
           
 <xsd:element ref="os:Imie"> 
           
 </xsd:element> 
           
 <xsd:element ref="os:PESEL"> 
           
 </xsd:element> 
           
 <xsd:element ref="os:ImieMatki"> 
           
 </xsd:element> 
           
 <xsd:element ref="os:ImieOjca"> 
           
 </xsd:element> 
           
 <xsd:element ref="os:DataUrodzenia"> 
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 </xsd:element> 
 
           
 <xsd:element name="AdresZamieszkania" type="adr:AdresTyp"> 
            
 <xsd:annotation> 
            
  <xsd:documentation> 
            
   F. ADRES 
            
   ZAMIESZKANIA 
            
  </xsd:documentation> 
            
 </xsd:annotation> 
           
 </xsd:element> 
           
 <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Telefon"> 
           
 </xsd:element> 
           
 <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Email"> 
           
 </xsd:element> 
          
 </xsd:sequence> 
          </xsd:complexType> 
 
         </xsd:element> 
                                    <xsd:element name="OsobaPrawna"> 
          <xsd:annotation> 
          
 <xsd:documentation> 
            E.2. 
Wypełnia osoba 
           
 prawna, jednostka 
           
 organizacyjna 
           
 nieposiadająca 
           
 osobowości prawnej lub 
            spółka 
nieposiadająca 
           
 osobowości prawnej 
          
 </xsd:documentation> 
          </xsd:annotation> 
          <xsd:complexType> 
          
 <xsd:sequence> 
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 <xsd:element name="NazwaPelna" type="ins:NazwaInstytucjiTyp"> 
            
 <xsd:annotation> 
            
  <xsd:documentation> 
            
   Pełna nazwa 
            
   podmiotu 
            
  </xsd:documentation> 
            
 </xsd:annotation> 
           
 </xsd:element> 
           
 <xsd:element ref="os:NIP"> 
           
 </xsd:element> 
           
 <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="ins:REGON"> 
           
 </xsd:element> 
           
 <xsd:element name="AdresSiedziby" type="adr:AdresTyp"> 
            
 <xsd:annotation> 
            
  <xsd:documentation> 
            
   F. ADRES 
            
   SIEDZIBY 
            
  </xsd:documentation> 
            
 </xsd:annotation> 
           
 </xsd:element> 
           
 <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Telefon"> 
           
 </xsd:element> 
           
 <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Email"> 
           
 </xsd:element> 
          
 </xsd:sequence> 
          </xsd:complexType> 
         </xsd:element> 
                                </xsd:choice> 
                                <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="AdresDoKorespondencji" 
type="adr:AdresTyp"> 
         <xsd:annotation> 
          <xsd:documentation> 
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           G. ADRES DO 
KORESPONDENCJI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          </xsd:documentation> 
         </xsd:annotation> 
        </xsd:element> 
                            </xsd:sequence> 
      </xsd:complexType> 
     </xsd:element> 
     <xsd:element name="Zalaczniki"> 
      <xsd:annotation> 
       <xsd:documentation> 
        H. 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="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="UwagiPodatnika"> 
                        <xsd:annotation> 
                         <xsd:documentation>I. UWAGI PODATNIKA</xsd:documentation> 
                        </xsd:annotation> 
                        <xsd:complexType> 
       <xsd:sequence> 
        <xsd:element maxOccurs="unbounded" 
minOccurs="0" name="Uwagi" type="str:Tekst2000Typ"> 
                                    <xsd:annotation> 
                                     <xsd:documentation> </xsd:documentation> 
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                                    </xsd:annotation> 
        </xsd:element> 
       </xsd:sequence> 
      </xsd:complexType> 
                    </xsd:element> 
     <xsd:element name="PodpisSkladajacego"> 
      <xsd:annotation> 
       <xsd:documentation>J. PODPIS SKŁADAJĄCEGO 
DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ -  
Osobą reprezentującą składającego deklarację może być jedynie osoba uprawniona do reprezentowania na 
podstawie ważnego pełnomocnictwa. 
</xsd:documentation> 
      </xsd:annotation> 
      <xsd:complexType> 
       <xsd:sequence> 
                                <xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="Osoba"> 
                                    <xsd:annotation> 
                                     <xsd:documentation>osoba</xsd:documentation> 
                                    </xsd:annotation> 
                                    <xsd:complexType> 
                                     <xsd:sequence> 
                                            <xsd:element ref="os:Imie"> 
        </xsd:element> 
                                            <xsd:element ref="os:Nazwisko"> 
        </xsd:element> 
                                     </xsd:sequence> 
                                    </xsd:complexType> 
        </xsd:element> 
                                <xsd: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:element name="Adnotacje"> 
      <xsd:annotation> 
       <xsd:documentation> 
        K. 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> 
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        <xsd:element name="Data" 
type="emptydate"> 
         <xsd:annotation> 
          <xsd:documentation> 
           Data 
(dzień/miesiąc/rok) 
          </xsd:documentation> 
         </xsd:annotation> 
        </xsd:element> 
        <xsd:element name="Podpis" 
type="str:Tekst200Typ"> 
         <xsd:annotation> 
          <xsd:documentation> 
           Podpis 
przyjmującego 
          </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:choice> 
   </xsd:choice> 
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
 
 <xsd:simpleType name="emptydate"> 
  <xsd:union memberTypes="xsd:date empty-string"/> 
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 </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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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> 
<xsd:schema xmlns="http://rwd.sekap.pl/wzor/2016/03/02/2011/" 
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/2016/03/02/2011/"> 
 <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 DOK-
2</xsd:documentation> 
 </xsd:annotation> 
 <xsd:element name="Dokument" type="DokumentTyp"/> 
 <xsd:complexType name="DokumentTyp"> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp"/> 
   <xsd:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp"/> 
   <xsd:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentuTyp"/> 
   <xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="ds:Signature"/> 
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
 <xsd:complexType mixed="false" name="TrescDokumentuTyp"> 
  <xsd:complexContent mixed="false"> 
   <xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp"> 
    <xsd:sequence> 
     <xsd:element name="Zrodlo" type="xsd:string"> 
      <xsd:annotation> 
       <xsd:documentation> 
         </xsd:documentation> 
      </xsd:annotation> 
     </xsd:element> 
     <xsd:element name="PodstawaPrawna" type="xsd:string"> 
      <xsd:annotation> 
       <xsd:documentation> 
        Podstawa prawna 

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/499/16
Rady Miasta Katowice
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
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       </xsd:documentation> 
      </xsd:annotation> 
     </xsd:element> 
     <xsd:element fixed="Formularz deklaracji przeznaczony dla właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie miasta Katowice. Przez właściciela nieruchomości rozumie się 
również współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające 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." name="Skladajacy" 
type="xsd:string"> 
      <xsd:annotation> 
       <xsd:documentation> 
        Składający 
       </xsd:documentation> 
      </xsd:annotation> 
     </xsd:element> 
     <xsd:element fixed="-
 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca  -
 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych zawartych w deklaracji" name="Termin" type="xsd:string"> 
      <xsd:annotation> 
       <xsd:documentation> 
        Termin składania 
       </xsd:documentation> 
      </xsd:annotation> 
     </xsd:element> 
     <xsd:element fixed="Urząd Miasta 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, 40-098 Katowice, ul. 
Młyńska 4" name="OrganWlasciwy" type="xsd:string"> 
      <xsd:annotation> 
       <xsd:documentation> 
        Nazwa i adres siedziby organu 
       </xsd:documentation> 
      </xsd:annotation> 
     </xsd:element> 
     <xsd:element name="OkolicznosciZlozenia"> 
      <xsd:annotation> 
       <xsd:documentation> 
        A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
       </xsd:documentation> 
      </xsd:annotation> 
      <xsd:complexType> 
       <xsd:sequence> 
 
 
 
        <xsd:choice> 
         <xsd:element name="Pierwsza"> 
          <xsd:annotation> 
           <xsd:documentation> 
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            Pierwsza 
deklaracja 
           </xsd:documentation> 
          </xsd:annotation> 
          <xsd:complexType> 
           <xsd:sequence> 
            <xsd:element 
name="OdKiedy" type="xsd:gYearMonth"> 
            
 <xsd:annotation> 
             
 <xsd:documentation> 
             
  Data 
             
  powstania 
             
  obowiązku 
             
  (rok-miesiąc) 
             
 </xsd:documentation> 
            
 </xsd:annotation> 
            </xsd:element> 
           </xsd:sequence> 
          </xsd:complexType> 
         </xsd:element> 
         <xsd:element name="Nowa"> 
          <xsd:annotation> 
           <xsd:documentation> 
            Nowa deklaracja 
ze 
            względu na 
zmianę danych 
            będących 
podstawą 
            ustalenia 
wysokości 
            należnej opłaty 
za 
            gospodarowanie 
odpadami 
            komunalnymi 
           </xsd:documentation> 
          </xsd:annotation> 
          <xsd:complexType> 
           <xsd:sequence> 
            <xsd:element 
name="DataZmian" type="xsd:gYearMonth"> 
            
 <xsd:annotation> 
             
 <xsd:documentation> 
             
  Data 
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  wystąpienia 
             
  zmiany 
 
 
             
  (rok-miesiąc) 
             
 </xsd:documentation> 
            
 </xsd:annotation> 
            </xsd:element> 
           </xsd:sequence> 
          </xsd:complexType> 
         </xsd:element> 
         <xsd:element name="Korekta"> 
          <xsd:annotation> 
           <xsd:documentation> 
            Korekta 
deklaracji 
           </xsd:documentation> 
          </xsd:annotation> 
          <xsd:complexType> 
           <xsd:sequence> 
            <xsd:element 
name="OdKiedy" type="xsd:gYearMonth"> 
            
 <xsd:annotation> 
             
 <xsd:documentation> 
             
  Korekta 
             
  obowiązuje 
             
  od 
             
  (rok-miesiąc) 
             
 </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> 
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       <xsd:documentation> 
        B. OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ 
        DOTYCZY DEKLARACJA 
       </xsd:documentation> 
      </xsd:annotation> 
      <xsd:complexType> 
       <xsd:sequence> 
        <xsd:element ref="adr:KodPocztowy"/> 
        <xsd:element ref="adr:Ulica"/> 
                                <xsd:element name="NrDomu" type="str:Tekst200Typ"> 
                                    <xsd:annotation> 
                                     <xsd:documentation>Nr domu</xsd:documentation> 
                                    </xsd:annotation> 
        </xsd:element> 
                                <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Lokal"/> 
                                <xsd:element ref="adr:Gmina"/> 
                            </xsd:sequence> 
      </xsd:complexType> 
     </xsd:element> 
     <xsd:element name="WysokoscOplaty"> 
      <xsd:annotation> 
       <xsd:documentation> 
        C. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 
        ODPADAMI KOMUNALNYMI (wypełnia 
        właściciel nieruchomości, na której 
        zamieszkują mieszkańcy) 
       </xsd:documentation> 
      </xsd:annotation> 
      <xsd:complexType> 
       <xsd:sequence> 
        <xsd:element name="Oswiadczam"> 
         <xsd:annotation> 
          <xsd:documentation> 
           Oświadczam, że na 
terenie 
           nieruchomości wskazanej 
w 
           punkcie B zamieszkuje 
          </xsd:documentation> 
         </xsd:annotation> 
         <xsd:complexType> 
          <xsd:sequence> 
           <xsd:element 
name="LiczbaOsob" type="xsd:nonNegativeInteger"> 
           
 <xsd:annotation> 
            
 <xsd:documentation> 
             
 Liczba osób 
             
 [osoba/y] 
            
 </xsd:documentation> 
           
 </xsd:annotation> 
           </xsd:element> 
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           <xsd:element 
name="StawkaOplaty" type="xsd:decimal"> 
           
 <xsd:annotation> 
            
 <xsd:documentation> 
             
 Stawka opłaty [zł] 
            
 </xsd:documentation> 
           
 </xsd:annotation> 
           </xsd:element> 
           <xsd:element 
name="WysokoscOplaty" type="xsd:decimal"> 
           
 <xsd:annotation> 
            
 <xsd:documentation> 
             
 Wysokość opłaty 
             
 [zł/mies.] 
            
 </xsd:documentation> 
           
 </xsd:annotation> 
           </xsd:element> 
          </xsd:sequence> 
         </xsd:complexType> 
        </xsd:element> 
        <xsd:element 
name="WysokoscOplatyPodlegajacaZwol"> 
                                    <xsd:annotation> 
                                     <xsd:documentation>C.1. Wysokość opłaty podlegająca zwolnieniu</xsd:documentation> 
                                    </xsd:annotation> 
                                    <xsd:complexType> 
                                     <xsd:sequence> 
                                      <xsd:element name="LiczbaOsobC1" type="xsd:nonNegativeInteger"> 
                                                <xsd:annotation> 
                                                 <xsd:documentation>Liczba osób zamieszkujących na nieruchomości podlegająca 
zwolnieniu na podstawie Uchwały Rady Miasta Katowice[osoba/y]</xsd:documentation> 
                                                </xsd:annotation> 
                                      </xsd:element> 
                                      <xsd:element name="WysokoscZwolnieniaC1" type="xsd:decimal"> 
                                                <xsd:annotation> 
                                                 <xsd:documentation>Wysokość zwolnienia [%]</xsd:documentation> 
                                                </xsd:annotation> 
                                      </xsd:element> 
                                      <xsd:element name="StawkaOplatyC1" type="xsd:decimal"> 
                                                <xsd:annotation> 
                                                 <xsd:documentation>Stawka opłaty [zł]</xsd:documentation> 
                                                </xsd:annotation> 
                                      </xsd:element> 
                                      <xsd:element name="KwotaZwolnieniaC1" type="xsd:decimal"> 
                                                <xsd:annotation> 
                                                 <xsd:documentation>Kwota zwolnienia [zł/mies.]</xsd:documentation> 
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                                                </xsd:annotation> 
                                      </xsd:element> 
                                     </xsd:sequence> 
                                    </xsd:complexType> 
        </xsd:element> 
        <xsd:element name="LacznaWysokoscOplaty"> 
                                    <xsd:annotation> 
                                     <xsd:documentation>C.2. Łączna wysokość opłaty</xsd:documentation> 
                                    </xsd:annotation> 
                                    <xsd:complexType> 
                                     <xsd:sequence> 
                                      <xsd:element name="MiesiecznaWysokoscOplatyC2"> 
                                                <xsd:annotation> 
                                                 <xsd:documentation>Miesięczna wysokość opłaty (różnica pomiędzy opłatą należną z 
części C, a kwotą zwolnienia z części C.1)</xsd:documentation> 
                                                </xsd:annotation> 
                                                <xsd:complexType> 
                                                 <xsd:sequence> 
                                                        <xsd:element name="DoZaplatyC2" type="xsd:decimal"> 
                                                <xsd:annotation> 
                                                 <xsd:documentation>DO ZAPŁATY [zł/mies.]</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="TytulPrawny"> 
      <xsd:annotation> 
       <xsd:documentation> 
        D. TYTUŁ PRAWNY, RODZAJ WŁADANIA 
        NIERUCHOMOŚCIĄ 
       </xsd:documentation> 
      </xsd:annotation> 
      <xsd:complexType> 
       <xsd:sequence> 
        <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="Jednostka" type="xsd:boolean"> 
          <xsd:annotation> 
           <xsd:documentation> 
            Jednostka 
organizacyjna 
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            lub osoba 
posiadająca 
            nieruchomość w 
zarządzie 
            lub w 
użytkowaniu 
           </xsd:documentation> 
          </xsd:annotation> 
         </xsd:element> 
         <xsd:element name="Inny"> 
          <xsd:annotation> 
           <xsd:documentation> 
            Inny podmiot 
           </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: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:choice> 
       </xsd:sequence> 
      </xsd:complexType> 
     </xsd:element> 
     <xsd:element name="DaneSkladajacego"> 
      <xsd:annotation> 
       <xsd:documentation> 
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        E. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
       </xsd:documentation> 
      </xsd:annotation> 
      <xsd:complexType> 
       <xsd:sequence> 
        <xsd:choice> 
                                    <xsd:element fixed="true" name="Fizyczna" type="xsd:boolean"> 
         <xsd:annotation> 
          <xsd:documentation> 
           Osoba fizyczna 
          </xsd:documentation> 
         </xsd:annotation> 
 
        </xsd:element> 
                                    <xsd:element fixed="true" name="Prawna" type="xsd:boolean"> 
         <xsd:annotation> 
          <xsd:documentation> 
           Osoba prawna 
          </xsd:documentation> 
         </xsd:annotation> 
        </xsd:element> 
                                    <xsd:element fixed="true" name="Jednostka" type="xsd:boolean"> 
         <xsd:annotation> 
          <xsd:documentation> 
           Jednostka organizacyjna 
           nieposiadająca 
osobowości 
           prawnej, w tym spółka 
           nieposiadająca 
osobowości 
           prawnej 
          </xsd:documentation> 
         </xsd:annotation> 
        </xsd:element> 
                                </xsd:choice> 
        <xsd:choice> 
                                    <xsd:element name="OsobaFizyczna"> 
          <xsd:annotation> 
           <xsd:documentation> 
            E.1. Wypełnia 
osoba 
            fizyczna 
           </xsd:documentation> 
          </xsd:annotation> 
          <xsd:complexType> 
           <xsd:sequence> 
            <xsd:element 
maxOccurs="3" minOccurs="1" ref="os:Nazwisko"> 
            </xsd:element> 
            <xsd:element 
ref="os:Imie"> 
            </xsd:element> 
            <xsd:element 
ref="os:PESEL"> 
            </xsd:element> 
            <xsd:element 
ref="os:ImieMatki"> 
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            </xsd:element> 
            <xsd:element 
ref="os:ImieOjca"> 
            </xsd:element> 
            <xsd:element 
ref="os:DataUrodzenia"> 
            </xsd:element> 
 
            <xsd:element 
name="AdresZamieszkania" type="adr:AdresTyp"> 
            
 <xsd:annotation> 
             
 <xsd:documentation> 
             
  F. ADRES 
             
  ZAMIESZKANIA 
             
 </xsd:documentation> 
            
 </xsd:annotation> 
            </xsd:element> 
            <xsd:element 
maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Telefon"> 
            </xsd:element> 
            <xsd:element 
maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Email"> 
            </xsd:element> 
           </xsd:sequence> 
          </xsd:complexType> 
 
         </xsd:element> 
                                    <xsd:element name="OsobaPrawna"> 
          <xsd:annotation> 
           <xsd:documentation> 
            E.2. Wypełnia 
osoba 
            prawna, 
jednostka 
            organizacyjna 
            nieposiadająca 
            osobowości 
prawnej lub 
            spółka 
nieposiadająca 
            osobowości 
prawnej 
           </xsd:documentation> 
          </xsd:annotation> 
          <xsd:complexType> 
           <xsd:sequence> 
            <xsd:element 
name="NazwaPelna" type="ins:NazwaInstytucjiTyp"> 
            
 <xsd:annotation> 
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 <xsd:documentation> 
             
  Pełna nazwa 
             
  podmiotu 
             
 </xsd:documentation> 
            
 </xsd:annotation> 
            </xsd:element> 
            <xsd:element 
ref="os:NIP"> 
            </xsd:element> 
            <xsd:element 
ref="ins:REGON"> 
            </xsd:element> 
            <xsd:element 
name="AdresSiedziby" type="adr:AdresTyp"> 
            
 <xsd:annotation> 
             
 <xsd:documentation> 
             
  F. ADRES 
             
  SIEDZIBY 
             
 </xsd:documentation> 
            
 </xsd:annotation> 
            </xsd:element> 
                                                <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Telefon"> 
            </xsd:element> 
                                                <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Email"> 
            </xsd:element> 
           </xsd:sequence> 
          </xsd:complexType> 
         </xsd:element> 
                                </xsd:choice> 
                                <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="AdresDoKorespondencji" type="adr:AdresTyp"> 
         <xsd:annotation> 
          <xsd:documentation> 
           G. ADRES DO 
KORESPONDENCJI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          </xsd:documentation> 
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         </xsd:annotation> 
        </xsd:element> 
                            </xsd:sequence> 
      </xsd:complexType> 
     </xsd:element> 
     <xsd:element name="Zalaczniki"> 
      <xsd:annotation> 
       <xsd:documentation> 
        H. ZAŁĄCZNIKI 
       </xsd:documentation> 
      </xsd:annotation> 
      <xsd:complexType> 
       <xsd:sequence> 
        <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
name="InformacjaDok2A"> 
                                    <xsd:annotation> 
                                     <xsd:documentation>Informacja DOK-2/A</xsd:documentation> 
                                    </xsd:annotation> 
                                    <xsd:complexType> 
                                     <xsd:sequence> 
                                      <xsd:element name="Zrodlo" type="xsd:string"> 
                                       <xsd:annotation> 
                                        <xsd:documentation> 
                                           
                                        </xsd:documentation> 
                                       </xsd:annotation> 
                                      </xsd:element> 
                                      <xsd:element name="Przeznaczenie"> 
                                       <xsd:annotation> 
                                        <xsd:documentation> 
                                         A. PRZEZNACZENIE 
                                         INFORMACJI 
                                        </xsd:documentation> 
                                       </xsd:annotation> 
                                       <xsd:complexType> 
                                        <xsd:sequence> 
                                         <xsd:element fixed="Niniejsza                                             
informacja                                             stanowi                                             załącznik                                             do: Deklaracji o 
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (DOK-2)" name="ZalacznikDo" type="xsd:string"> 
                                          <xsd:annotation> 
                                          
 <xsd:documentation> </xsd:documentation> 
                                          </xsd:annotation> 
                                         </xsd:element> 
                                        </xsd:sequence> 
                                       </xsd:complexType> 
                                      </xsd:element> 
                                      <xsd:element name="Oznaczenie"> 
                                       <xsd:annotation> 
                                        <xsd:documentation> 
                                         B. OZNACZENIE 
                                         NIERUCHOMOŚCI, 
                                         KTÓREJ DOTYCZY 
                                         DEKLARACJA 
                                        </xsd:documentation> 
                                       </xsd:annotation> 
                                                <xsd:complexType> 
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       <xsd:sequence> 
        <xsd:element ref="adr:KodPocztowy"/> 
        <xsd:element ref="adr:Ulica"/> 
                                <xsd:element name="NrDomu" type="str:Tekst200Typ"> 
                                    <xsd:annotation> 
                                     <xsd:documentation>Nr domu</xsd:documentation> 
                                    </xsd:annotation> 
        </xsd:element> 
                                <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Lokal"/> 
                                <xsd:element ref="adr:Gmina"/> 
                            </xsd:sequence> 
      </xsd:complexType> 
                                            </xsd:element> 
                                      <xsd:element name=" NumeryKarty"> 
                                       <xsd:annotation> 
                                        <xsd:documentation> 
                                         C. NUMER KARTY 
                                         DUŻEJ RODZINY 
                                        </xsd:documentation> 
                                       </xsd:annotation> 
                                       <xsd:complexType> 
                                        <xsd:sequence> 
                                         <xsd:element maxOccurs="10" minOccurs="0" name="Nr" 
type="str:Tekst200Typ"> 
                                          <xsd:annotation> 
                                           <xsd:documentation> 
                                            Nr 
                                           </xsd:documentation> 
                                          </xsd:annotation> 
                                         </xsd:element> 
                                        </xsd:sequence> 
                                       </xsd:complexType> 
                                      </xsd:element> 
                                     </xsd:sequence> 
                                    </xsd:complexType> 
        </xsd:element> 
        <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
name="Pelnomocnictwo" type="str:ZalacznikTyp"> 
         <xsd:annotation> 
          <xsd:documentation> 
           Pełnomocnictwo 
          </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="UwagiPodatnika"> 
                        <xsd:annotation> 
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                         <xsd:documentation>I. UWAGI PODATNIKA</xsd:documentation> 
                        </xsd:annotation> 
                        <xsd:complexType> 
       <xsd:sequence> 
        <xsd:element maxOccurs="unbounded" 
minOccurs="0" name="Uwagi" type="str:Tekst2000Typ"> 
                                    <xsd:annotation> 
                                     <xsd:documentation> </xsd:documentation> 
                                    </xsd:annotation> 
        </xsd:element> 
       </xsd:sequence> 
      </xsd:complexType> 
                    </xsd:element> 
     <xsd:element name="PodpisSkladajacego"> 
      <xsd:annotation> 
       <xsd:documentation>J. PODPIS SKŁADAJĄCEGO 
DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ -  
Osobą reprezentującą składającego deklarację może być jedynie osoba uprawniona do reprezentowania na podstawie 
ważnego pełnomocnictwa. 
</xsd:documentation> 
      </xsd:annotation> 
      <xsd:complexType> 
       <xsd:sequence> 
                                <xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="Osoba"> 
                                    <xsd:annotation> 
                                     <xsd:documentation>osoba</xsd:documentation> 
                                    </xsd:annotation> 
                                    <xsd:complexType> 
                                     <xsd:sequence> 
                                            <xsd:element ref="os:Imie"> 
        </xsd:element> 
                                            <xsd:element ref="os:Nazwisko"> 
        </xsd:element> 
                                     </xsd:sequence> 
                                    </xsd:complexType> 
        </xsd:element> 
                                <xsd: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:element name="Adnotacje"> 
      <xsd:annotation> 
       <xsd:documentation> 
        K. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 
       </xsd:documentation> 
      </xsd:annotation> 
      <xsd:complexType> 
       <xsd:sequence> 
        <xsd:element name="Uwagi" 
type="str:Tekst2000Typ"> 
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         <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> 
         </xsd:annotation> 
        </xsd:element> 
        <xsd:element name="Podpis" 
type="str:Tekst200Typ"> 
         <xsd:annotation> 
          <xsd:documentation> 
           Podpis przyjmującego 
          </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:choice> 
   </xsd:choice> 
  </xsd:sequence> 
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 </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:schema> 
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