
ZNAK SPRAWY

____________________________
Załącznik nr 1 do Uchwały 

Nr XLVIII/275/2014   
Rady Miejskiej Borku Wlkp.

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

ROK
___   ___   ___   ___

Podstawa prawna Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 
z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.)

Składający Właściciele nieruchomości znajdującej się w granicach administracyjnych Gminy Borek 
Wlkp.

Termin składania 1) w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca 
2) w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Organ właściwy do złożenia 
deklaracji

Burmistrz Borku Wlkp.

POLA JASNE NALEŻY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB 
NIEBIESKIM DŁUGOPISEM LUB KOMPUTEROWO

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI:

URZĄD MIEJSKI W BORKU WLKP.
UL. RYNEK 1

63-810 BOREK WLKP.

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat):

          □      pierwsza deklaracja

          □      korekta deklaracji (data korekty):  __ __ - __ __ - __ __ __ __

          □      zmiana deklaracji (data zaistnienia zmiany):  __ __ - __ __ - __ __ __ __

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat):

          □      właściciel          □      współwłaściciel          □      jednostka organizacyjna i osoba posiadająca         
                                                                                                       nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu

          □      użytkownik wieczysty          □      inny podmiot (jaki?)  ____________________________

C.1. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ:

DANE PODSTAWOWE (WYMAGANE)

Pesel
__  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __ 

Imię i nazwisko

ADRES/SIEDZIBA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Kraj Województwo Powiat

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu

Miejscowość Kod pocztowy
__  __  -  __  __  __

Poczta

DANE DODATKOWE (NIEOBOWIĄZKOWE)

Nr telefonu Adres e-mail



C.2. DANE NIERUCHOMOŚCI, Z KTÓREJ BĘDĄ ODBIERANE ODPADY KOMUNALNE

ADRES NIERUCHOMOŚCI NR 1

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu

Miejscowość Kod pocztowy
__  __  -  __  __  __

Poczta

ADRES NIERUCHOMOŚCI NR 2

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu

Miejscowość Kod pocztowy
__  __  -  __  __  __

Poczta

D. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Rodzaj zbiórki odpadów

□      selektywne □      niesegregowane

Liczba osób zamieszkujących 
nieruchomość

________

Wysokość miesięcznej opłaty

____________ PLN

Wysokość  miesięcznej  opłaty  (stawka  x  liczba  osób 
zamieszkujących  nieruchomość)  oblicza  składający 
deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
na podstawie obowiązujących na dzień składania deklaracji 
stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

E. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity – Dz. U. 
z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Miejski w Borku Wlkp., 
ul. Rynek 1 danych dotyczących mojej osoby w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego.

______________________________ ______________________________
                   miejscowość i data         czytelny podpis 

Pouczenie
W przypadku nie wpłacenia o określonych ustawowo terminach kwoty opłaty lub wpłacenia jej w niepełnej 
wysokości,  niniejsza  deklaracja  stanowi  podstawę  do  wystawienia  tytułu  wykonawczego,  zgodnie 
z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966r. O postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. 
Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.).

Adnotacje urzędowe
Pozostałe adnotacje:

Pieczątka i podpis osoby przyjmującej deklarację o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:



INFORMACJA NA TEMAT ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH 
I ŚCIEKÓW BYTOWYCH

A. DANE DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW BIODEGRADOWANYCH NA 
NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ

A.1. OŚWIADCZAM, ŻE ODPADY BIODEGRADOWALNE POWSTAJĄCE NA NIERUCHOMOŚCI:

□ będę wrzucać do pojemników na odpady zmieszane;

□ będę kompostować we własnym kompostowniku o pojemności _________________ m3
;

□ będę przekazywać rodzinie/sąsiadom na ich kompostownik; 

□ będę wrzucać zwierzętom, które hoduję;

□ będę przekazywać rodzinie/sąsiadom, dla zwierząt które hodują;

□ będę gromadzić we własnej pryzmie kompostowej;

□ będę przekazywać rodzinie/sąsiadom na ich pryzmę kompostową;

□ będę przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (Gratowisko) przy ulicy 
      Jeżewskiej.

B. DANE DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA ŚCIEKÓW NA NIERUCHOMOŚCI 
ZAMIESZKAŁEJ

B.1. OŚWIADCZAM, ŻE ŚCIEKI POWSTAJĄCE NA NIERUCHOMOŚCI ODPROWADZANE SĄ DO:

□ sieci kanalizacyjnej;

□ zbiornika bezodpływowego o pojemności _____________________ m3
;

□ przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości ______________________ m3/dobę.

C. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO 

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity – Dz. U. 
z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Miejski w Borku Wlkp., 
ul. Rynek 1 danych dotyczących mojej osoby w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego.

______________________________ ______________________________
                   miejscowość i data         czytelny podpis 

Adnotacje urzędowe



Objaśnienia do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych

1.  Właściciel nieruchomości zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oznacza także  
współwłaściciela, użytkownika wieczystego, jednostkę organizacyjną i osobę posiadającą nieruchomości w zarządzie lub 
użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. 

2.
2.1.  Właściciel  nieruchomości  jest  zobowiązany złożyć deklarację do Burmistrza Borku Wlkp. o wysokości  opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 
mieszkańca.  
2.2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami  
komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia  
zmiany.  
2..3. Do deklaracji zmieniającej/korygującej należy dołączyć pismo wyjaśniające powody jej złożenia. 

3. Część C należy uzupełnić o dane właściciela nieruchomości, rodzaj władania nieruchomością oraz adres nieruchomości. 
4. Miejsce  zamieszkania-  miejsce,  w  którym  osoba  zazwyczaj  spędza  czas  przeznaczony  na  odpoczynek,  niezależnie 

od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesantami, 
leczeniem medycznym lub pielgrzymkami religijnymi. 

5. W części D należy obliczyć i wpisać wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiącej 
iloczyn stawki opłaty oraz liczby osób zamieszkujących nieruchomość.  Wysokości stawek za gospodarowanie odpadami 
zostały określone uchwałą Rady Miejskiej Borku Wlkp. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty. 



ZNAK SPRAWY

____________________________
Załącznik nr 2 do Uchwały 

Nr XLVIII/275/2014 
Rady Miejskiej Borku Wlkp.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

ROK
___   ___   ___   ___

Podstawa prawna Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 
z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.)

Składający Właściciele nieruchomości niezamieszkałej znajdującej się w granicach administracyjnych 
Gminy Borek Wlkp.

Termin składania 1) w terminie 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych
2) w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Organ właściwy do złożenia 
deklaracji

Burmistrz Borku Wlkp.

POLA JASNE NALEŻY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB 
NIEBIESKIM DŁUGOPISEM LUB KOMPUTEROWO

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI:

URZĄD MIEJSKI W BORKU WLKP.
UL. RYNEK 1

63-810 BOREK WLKP.

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat):

          □      pierwsza deklaracja

          □      korekta deklaracji (data korekty):  __ __ - __ __ - __ __ __ __

          □      zmiana deklaracji (data zaistnienia zmiany):  __ __ - __ __ - __ __ __ __

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI:

          □      właściciel          □      współwłaściciel          □      jednostka organizacyjna i osoba posiadająca         
                                                                                                       nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu

          □      użytkownik wieczysty          □      inny podmiot (jaki)  ____________________________

C.1. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ:

DANE PODSTAWOWE (WYMAGANE)

NIP
__  __  __ - __  __  __ - __  __ - __  __  

Imię i nazwisko lub pełna nazwa składającego deklarację

__________________________________________________________________________________________

ADRES/SIEDZIBA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Kraj Województwo Powiat

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu

Miejscowość Kod pocztowy
__  __  -  __  __  __

Poczta

DANE DODATKOWE (NIEOBOWIĄZKOWE)

Nr telefonu Adres e-mail



C.2. DANE NIERUCHOMOŚCI, Z KTÓREJ BĘDĄ ODBIERANE ODPADY KOMUNALNE

ADRES NIERUCHOMOŚCI NR 1

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu

Miejscowość Kod pocztowy
__  __  -  __  __  __

Poczta

ADRES NIERUCHOMOŚCI NR 2

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu

Miejscowość Kod pocztowy
__  __  -  __  __  __

Poczta

D. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Rodzaj zbiórki odpadów

□      selektywne □      niesegregowane

Wysokość miesięcznej opłaty (stawka opłaty za pojemnik  x ilość pojemników) oblicza składający deklarację o wysokości  
opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  na  podstawie  obowiązujących  na  dzień  składania  deklaracji  stawek  opłaty  za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Pojemność pojemnika 60 l 80 l 120 l 140 l 180 l 240 l 360 l 1100 l 5000 l 7000 l 10000 l

Liczba pojemników danej wielkości

Liczba miesięcznych odbiorów 
pojemnika

Wysokość miesięcznej opłaty
_____________________ PLN

E. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity – Dz. U. 
z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Miejski w Borku Wlkp., 
ul. Rynek 1 danych dotyczących mojej osoby w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego.

Pouczenie
W przypadku nie wpłacenia o określonych ustawowo terminach kwoty opłaty lub wpłacenia jej w niepełnej 
wysokości,  niniejsza  deklaracja  stanowi  podstawę  do  wystawienia  tytułu  wykonawczego,  zgodnie 
z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966r. O postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. 
Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.).

Adnotacje urzędowe
Pozostałe adnotacje:

Pieczątka i podpis osoby przyjmującej deklarację o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:



Objaśnienia do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych

1.  Właściciel nieruchomości zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oznacza także  
współwłaściciela, użytkownika wieczystego, jednostkę organizacyjną i osobę posiadającą nieruchomości w zarządzie lub 
użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. 

2.  Nieruchomości niezamieszkałe- rozumie się przez to nieruchomości, których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają w ich 
obrębie odpady komunalne, w szczególności: szkoły, przedszkola, żłobki, biblioteki, urzędy administracji samorządowej, 
biura, sklepy, wszelkiego rodzaju zakłady produkcyjne, usługowe, składowe, magazynów, logistyczne itp. 

3.   W przypadku  zmiany danych  będących  podstawą  ustalenia  wysokości  należnej  opłaty za  gospodarowanie  odpadami 
komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia  
zmiany.

4. Minimalne  pojemności  pojemników  dla  nieruchomości  niezamieszkałych  określa  Regulamin  utrzymania  czystości 
i porządku na terenie gminy Borek Wlkp. 

5.  Wysokość stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi potrzebne do obliczenia miesięcznej opłaty, którą należy 
podać w części D , zostały określone uchwałą Rady Miejskiej Borku Wlkp. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za  
gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty. 



Załącznik nr 3 do Uchwały 
Nr XLVIII/275/2014 

Rady Miejskiej Borku Wlkp.

Warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej

W  celu  ułatwienia  składania  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami 
komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, określa się następujące warunki i tryb składania 
tych deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1.  Format  elektroniczny  deklaracji  jest  zgodny  ze  wzorem  elektronicznym  deklaracji, 
udostępnionym  w centralnym  repozytorium  wzorów  dokumentów  elektronicznych,  o  którym 
mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadanie publiczne.

2. Układ informacji i powiązań między informacjami zawartymi w deklaracji określają poniższe 
dane:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsd:schema xmlns="http://crd.gov.pl/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" 
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" 
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" 
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" 
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" 
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" targetNamespace="http://crd.gov.pl/" 
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd"/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" 
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/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/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:complexType name="DokumentTyp">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp" minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp" minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentuTyp" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:element name="Dokument" type="DokumentTyp"/>
  <xsd:complexType name="TrescDokumentuTyp">
    <xsd:complexContent>
      <xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="NumerDeklaracji" type="NumerDeklaracjiTyp"/>
          <xsd:element name="PowodZlozeniaDeklaracji" 
type="PowodZlozeniaDeklaracjiTyp"/>
          <xsd:element name="DataZaistnieniaZmian" type="xsd:date"/>



          <xsd:element name="MiejsceSkladaniaDeklaracji" type="str:Tekst2000Typ"/>
          <xsd:element name="DataWypelnieniaDeklaracji" type="xsd:date"/>
          <xsd:element name="DaneSkladajacegoDeklaracje" 
type="DaneSkladajacegoDeklaracjeTyp"/>
          <xsd:element name="DaneDodatkowe" type="DaneDodatkoweTyp"/>
          <xsd:element name="Nieruchomosc" type="NieruchomoscTyp"/>
          <xsd:element name="Podmiot" type="PodmiotTyp"/>
          <xsd:element name="GromadzenieOdpadow" type="GromadzenieOdpadowTyp"/>
        </xsd:sequence>
      </xsd:extension>
    </xsd:complexContent>
  </xsd:complexType>
  <xsd:simpleType name="NumerDeklaracjiTyp">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="100"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:simpleType name="PowodZlozeniaDeklaracjiTyp">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:enumeration value="1">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>pierwsza deklaracji</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="2">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>korekta deklaracji</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="4">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>zmiana deklaracji</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:complexType name="DaneSkladajacegoDeklaracjeTyp">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="oso:Nazwisko" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="oso:Imie" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="DaneDodatkoweTyp">
    <xsd:sequence/>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="NieruchomoscTyp">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="AdresNieruchomosci" type="AdresTyp"/>
      <xsd:element name="RodzajNieruchomosci" type="RodzajNieruchomosciTyp" 
minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="AdresTyp">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="adr:Kraj"/>
      <xsd:element ref="adr:Wojewodztwo"/>
      <xsd:element ref="adr:Powiat"/>
      <xsd:element ref="adr:Gmina"/>
      <xsd:element ref="adr:Miejscowosc"/>
      <xsd:element ref="adr:Ulica" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="adr:Budynek"/>
      <xsd:element ref="adr:Lokal" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="adr:KodPocztowy" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="adr:Poczta" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:simpleType name="RodzajNieruchomosciTyp">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:enumeration value="1">
        <xsd:annotation>



          <xsd:documentation>Zamieszkała</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="2">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Niezamieszkała</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="4">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Mieszana</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:complexType name="PodmiotTyp">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="RodzajWlasnosci" type="RodzajWlasnosciTyp"/>
      <xsd:element name="RodzajWlasnosciInny" type="str:Tekst200Typ" minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="RodzajPodmiotu" type="RodzajPodmiotuTyp"/>
      <xsd:element name="Instytucja" type="InstytucjaTyp" minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="AdresZamieszkania" type="AdresTyp"/>
      <xsd:element name="DaneKontaktowe" type="DaneKontaktoweTyp" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:simpleType name="RodzajWlasnosciTyp">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:enumeration value="1">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>właściciel</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="2">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>współwłaściciel</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="4">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość 
w zarządzie lub użytkowaniu</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="8">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>użytkownik wieczysty</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="16">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>inny podmiot</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:simpleType name="RodzajPodmiotuTyp">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:enumeration value="1">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>osoba fizyczna</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="2">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>pozostałe podmioty</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:complexType name="InstytucjaTyp">



    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="inst:NazwaInstytucji" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="inst:NIP" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="DaneKontaktoweTyp">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="adr:Email" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="adr:Telefon" minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="TelefonStacjonarny" type="adr:TelefonTyp" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="GromadzenieOdpadowTyp">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="TypZbiorkiNierNiezam" type="TypZbiorkiTyp" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:simpleType name="TypZbiorkiTyp">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:enumeration value="1">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>selektywne</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="2">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>niesegregowane</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:complexType name="OplataNiezamieszkaleTyp">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Kod" type="str:Tekst65Typ" minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="StawkaSelektywne" type="xsd:float"/>
      <xsd:element name="StawkaZmieszane" type="xsd:float"/>
      <xsd:element name="SztukSelektywne" type="xsd:float"/>
      <xsd:element name="SztukZmieszane" type="xsd:float"/>
      <xsd:element name="KwotaSelektywne" type="xsd:float"/>
      <xsd:element name="KwotaZmieszane" type="xsd:float"/>
      <xsd:element name="Czestotliwosc" type="xsd:float" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="OplataPodsumowanieTyp">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="OplataSumaNiezamieszkale" type="xsd:float"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:schema>

3.  Deklaracje  są  przesyłane  z  wykorzystaniem elektronicznej  Platformy  Usług  Administracji 
Publicznej, zwanej dalej „ePUAP”, za pomocą protokołu komunikacyjnego sieci WWW (http) 
szyfrowanego przy użyciu protokołu szyfrującego dla sieci WWW (SSI).

4. Deklaracje są opatrywane podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu 
przepisów  o  informatyzacji  działalności  podmiotów  realizujących  zadania  publiczne  lub 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym.


