UCHWAŁA NR 496.XXXVI.2017
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia 23 lutego 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2016 r.
poz. 446, poz. 1579), art. 6n w związku z art. 6m ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (jt. Dz. U. z 2016 r. poz. 250, poz. 1020, poz. 1250, poz. 1920)
Rada Miasta Częstochowy uchwala:
§ 1. W uchwale 75/IX/2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2015r., poz. 1737)
zmienionej uchwałą Nr 212.XVIII.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany
Uchwały Nr 75/IX/2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2015r., poz. 7296),
uchwałą Nr 428.XXXII.2016 Rady Miasta Częstochowy z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj.
Śląskiego z 2016r., poz. 6237) oraz uchwałą Nr 450.XXXIII.2016 Rady Miasta Częstochowy z dnia
22 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2016r., poz. 6737) zmianie ulegają:
1) załącznik nr 1, określający wzór deklaracji, przyjmuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej
uchwały;
2) załącznik nr 2, określający format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między danymi
w formacie danych XML, przyjmuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.
§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2017 r.

Przewodniczący Rady Miasta
Częstochowy
Zdzisław Wolski
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 496.XXXVI.2017
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE,

Rady Miasta Częstochowy

DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

z dnia 23 lutego 2017 r.
1.

PESEL/REGON WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI

DO-1
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
2. Dzień-Miesiąc-Rok
……..-….....-……..

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 250, z późn. zm.).
Składający:
Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują oraz właściciel nieruchomości na której nie
zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1
Termin składania: W ciągu 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca lub powstania odpadów komunalnych
lub 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji
Miejsce składania: Prezydent Miasta Częstochowy
Aleja Wolności 30, Częstochowa 42-217
Podstawa prawna:

A. PODMIOT DO KTÓREGO SKŁADANA JEST DEKLARACJA
3. Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację

Prezydent Miasta Częstochowy

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Obowiązek złożenia deklaracji wynika z art. 6k ustawy
4. Cel złożenia deklaracji (zaznacz właściwy kwadrat)
ji (data zaistnienia zmian __-____-_____)

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
5. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat)

Spółdzielnia mieszkaniowa lub wspólnota mieszkaniowa
miot władający nieruchomością

D. DANE IDENTYFIKACYJNE
D.1 Osoba fizyczna
6. Nazwisko

7. Pierwsze imię, drugie imię

8. Data urodzenia (dzień-miesiąc –rok)
__-____-_________

9. Nr telefonu

10. Adres e-mail

11. Imię ojca

12. Imię matki

W zabudowie wielolokalowej deklarację składa wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia mieszkaniowa lub inny
podmiot władający nieruchomością
1
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D.2. Pozostałe podmioty
13. Nazwisko/a i Imię/ona wspólników/Pełna nazwa
14. Nr KRS/CEIDG

15. NIP

16. Nr telefonu

17. Adres e-mail

D.3. DANE NIERUCHOMOŚCI – na której powstają odpady komunalne2
18. Ulica

19. Nr domu

21. Kod pocztowy

20. Nr lokalu

22. Poczta

D.4. ADRES DO KORESPONDENCJI – jeśli adres do doręczeń jest inny, niż adres nieruchomości
określony w punkcie D.3.
23. Kraj

24.Województwo

25. Powiat

26. Gmina

27. Ulica

28. Nr domu

30. Miejscowość

31. Kod pocztowy

32. Poczta

29. Nr lokalu

D.5 DANE STANOWIĄCE PODSTAWĘ ZWOLNIENIA Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI3
osoba samotnie gospodarująca
osoba prowadząca wspólnie gospodarstwo domowe
osoba posiadająca Kartę Dużej Rodziny
33. Dochód na osobę4

34. Ilość osób w rodzinie

35. Dochód rodziny (kwotę z poz. 33.
należy pomnożyć przez ilość osób z
poz. 34.)4

E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – nieruchomość na której
zamieszkują mieszkańcy
Stawka opłaty (określona w Uchwale Rady Miasta Częstochowy w sprawie
wysokości tej opłaty z podziałem na osoby korzystające ze zwolnienia poz. 36. –
pkt. D.5. 5 i osoby nie korzystające ze zwolnienia z opłaty poz. 37.).

36.
zł/ osobę
37.
zł/osobę

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części D.3. z podziałem
na osoby korzystające ze zwolnienia poz. 38. i osoby nie korzystające ze
zwolnienia poz. 39.

2
3

4
5

38.
39.

Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.
Wypełnić w przypadku osiągnięcia dochodów określonych w pouczeniu w pkt. 13 lub posiadania Karty Dużej
Rodziny pkt. 14.
W przypadku posiadania Karty Dużej Rodziny rubryki nie są wymagane.
W poz. 37. należy wskazać stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określoną w Uchwale
Rady Miasta Częstochowy w sprawie ustalenia metody i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami.
komunalnymi, a w poz. 36. należy wskazać 50 % stawki opłaty określoną w Uchwale Rady Miasta Częstochowy w
sprawie ustalenia metody i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
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MIESIĘCZNA KWOTA OPŁATY (suma kwot z poz. 36. pomnożona przez
liczbę osób wskazanych w poz. 38. oraz z poz. 37. pomnożona przez liczbę
osób wskazanych w poz. 39.)

40.
zł/miesiąc

F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – nieruchomość
niezamieszkana (nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady
komunalne)
Pojemność pojemnika

worek

ilość pojemników na odpady wytworzone
w związku z prowadzeniem działalności
gospodarczej

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

ilość pojemników na odpady wytworzone
na innych nieruchomościach
niezamieszkanych

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

Stawka miesięczna od pojemnika
Pojemność pojemnika
Stawka miesięczna

worek
55.

56.

57.

MIESIĘCZNA KWOTA OPŁATY
[suma iloczynów wybranych ilości pojemników (poz. od 41. do 54.) oraz
odpowiedniej stawki miesięcznej opłaty (poz. od 55. do 61.)] 6

58.

59.

60.

61.

62.
zł/miesiąc

G. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – nieruchomość, która
w części stanowi nieruchomość zamieszkaną i niezamieszkaną
MIESIĘCZNA KWOTA OPŁATY
(suma opłat wskazanych w poz. 40. i poz. 62.)

63.
zł/miesiąc

H. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – STAWKA
RYCZAŁTOWA – nieruchomość na której znajdują się domki letniskowe, lub innych
nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie
przez część roku
ROCZNA STAWKA OPŁATY ( określona w Uchwale Rady Miasta
Częstochowy)7

64.

LICZBA NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE
REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE8

65.

ROCZNA KWOTA OPŁATY (iloczyn kwoty opłaty z poz. 64 i poz. 65)

66.

zł/rok
zł/rok
zł/rok

I. ZAŁĄCZNIKI: (należy wymienić liczbę i rodzaj załączanych dokumentów)
1. …………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………
6 W poz. 62. należy uwzględnić stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określoną w Uchwale
Rady Miasta Częstochowy w sprawie ustalenia opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
7
W poz. 64. należy wskazać stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określoną w Uchwale Rady
Miasta Częstochowy w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku
letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
8
W przypadku, kiedy nieruchomość przeznaczona na cele rekreacyjno-wypoczynkowe podzielona jest pomiędzy wielu
użytkowników należy wpisać wszystkie wydzielone części.
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3. …………………………………………………………….
4. …………………………………………………………….
5. …………………………………………………………….
I. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ
Oświadczam, że podane w deklaracji dane są zgodne ze stanem faktycznym.
67. Data

68. Czytelny podpis właściciela
nieruchomości

69. Czytelny podpis
pełnomocnika

J. ADNOTACJE ORGANU
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POUCZENIE:
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

Jeżeli deklaracja składana jest wyłącznie dla nieruchomości zamieszkanej nie wypełnia się części F, G, H
Jeżeli deklaracja składana jest wyłącznie dla nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady
komunalne nie wypełnia się części E, G i H
Jeżeli deklaracja składana jest wyłącznie dla nieruchomość na której znajdują się domki letniskowe, lub innych
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjnowypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
nie wypełnia się części E,F, G
Jeżeli deklaracja składana jest dla nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość zamieszkaną i w części
nieruchomość niezamieszkaną oraz w części nieruchomość na której znajdują się domki letniskowe, lub innych
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjnowypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
deklarację wypełnia się w całości.
W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach kwoty opłaty określonej w deklaracji lub wpłacenia jej
w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz.U.
z 2016 r., poz. 599 z późn. zm.).
Numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat, każdy właściciel nieruchomości otrzyma
po zweryfikowaniu złożonej deklaracji.
W przypadku niezłożenia deklaracji w terminie albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych
w deklaracji, Prezydent Miasta Częstochowy określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie
odpadami, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na
nieruchomościach o podobnym charakterze.
W przypadku gdy odpady komunalne na danej nieruchomości nie są zbierane w sposób selektywny Prezydent Miasta
Częstochowy określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami z uwzględnieniem stawki
opłaty właściwej dla nieselektywnego sposobu zbierania odpadów komunalnych ustalonej Uchwałą Rady Miasta
Częstochowa.
Właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, powstania na
danej nieruchomości odpadów komunalnych lub zmiany przez gminę wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości,
właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany.
W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której
dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po którym
nastąpiła zmiana.
W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Prezydent Miasta
Częstochowy zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel
nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.
Prawo do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z danymi wskazanymi w
pozycji D.5. deklaracji na podstawie art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 930, z późn. zm.) przysługuje właścicielowi nieruchomości w przypadku osiągnięcia
dochodu:
1) osoba samotnie gospodarująca - dochód nie przekracza kwoty 634 zł,
2) osoba w rodzinie - dochód na osobę nie przekracza kwoty 514 zł,
3) rodzina - dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, przy jednoczesnym
wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 pkt 2-15 cytowanej wyżej ustawy lub innych
okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.
Powyższe kwoty ulegają zmianie w przypadku zmiany obowiązujących, zweryfikowanych kryteriów dochodowych
obwieszczonych w ,,Monitorze Polskim’’.
Prezydent Miasta Częstochowy może zażądać dostarczenia dokumentów potwierdzających prawo do zwolnienia.
Prawo do zwolnienia z części opłaty o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z
danymi wskazanymi w pozycji D5, przysługuje właścicielowi nieruchomości w części nieruchomości na której
zamieszkują rodziny wielodzietne o których mowa w ustawie dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (tekst
jednolity, Dz.U. z 2016 r. poz. 785 z późn. zm.).
Właściciel nieruchomości może korzystać tylko z jednego zwolnienia określonego w pkt 13 lub 14.
W przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej działalności gospodarczej opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w ramach opłaty dotyczącej nieruchomości zamieszkanej.
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17. W przypadku złożenia korekty deklaracji lub nowej deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie stwierdza się nadpłaty w tej opłacie za miesiące, w których usługa
odbierania odpadów komunalnych była świadczona.
18. Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Częstochowa w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi do deklaracji właściciele nieruchomości są zobowiązani dołączyć:
1) w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
a) kopię dotychczasowej umowy na odbiór odpadów komunalnych,
2) w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy:
a) kopię dotychczasowej umowy na odbiór odpadów komunalnych,
b) dokument potwierdzający odpowiednio fakt prowadzenia w danej nieruchomości działalności gospodarczej
lub jej zawieszenia lub zakończenia.
3) w odniesieniu do osób zwolnionych z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
a) dokumenty potwierdzające stan majątkowy, uprawniający do skorzystania z w/w zwolnienia,
b) Kartę Dużej Rodziny określoną w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (tekst jednolity,
Dz.U. z 2016 r., poz. 785 z późn. zm.).
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 496.XXXVI.2017
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 23 lutego 2017 r.

<xs:schema
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns="http://crd.gov.pl/wzor/2015/09/23/2654/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
targetNamespace="http://crd.gov.pl/wzor/2015/09/23/2654/"
elementFormDefault="qualified">
<xs: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"/>
<xs: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"/
>
<xs:import
namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instyt
ucja.xsd"/>
<xs: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"/
>
<xs:import
namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktu
ra.xsd"/>
<xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-coreschema.xsd"/>
<xs:element name="DeklaracjaDO1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Deklaracja DO-1 o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Naglowek" minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Nagłówek
deklaracji.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Data" type="xs:date"
minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Data wypełnienia
deklaracji w formacie rrrr-mm-dd.</xs:documentation>

Id: D3674BD3-E842-4F94-B04E-8D3268903777. Podpisany

Strona 8

</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Adresat" minOccurs="1"
maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Nazwa podmiotu do
którego składana jest deklaracja</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="1024"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:choice id="IdentyfikatorPodmiotu">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Identyfikator
podmiotu składającego deklarację (PESEL lub REGON).</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:element name="REGON" minOccurs="1"
maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Numer REGON
podmiotu składającego deklarację</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="9"/>
<xs:maxLength value="14"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="PESEL" minOccurs="1"
maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Numer PESEL osoby
składającej deklarację</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="11"/>
<xs:maxLength value="11"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:choice>
<xs:element name="CelZlozenia" minOccurs="1"
maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Cel złożenia
deklaracji. Może przyjmować dwie wartości.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="Z">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Złożenie
deklaracji</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
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<xs:enumeration value="K">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Korekta
deklaracji</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="DataZmiany" type="xs:date"
minOccurs="0" maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Data zaistnienia
zmiany. Wypełaniana jedynie w przypadku korekty deklaracji. Wymagany format
to rrrr-mm-dd.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Podmiot" minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Rodzaj podmiotu oraz jego dane
identyfikacyjne.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="RodzajPodmiotu" minOccurs="1"
maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Rodzaj podmiotu
składającego deklarację.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="WN">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Właściciel nieruchomości</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="WSPWN">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Współwłaściciel nieruchomości</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="ND">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Najemca,
dzierżawca</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="UW">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Użytkownik wieczysty</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="SMWM">
<xs:annotation>
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<xs:documentation>Spółdzielnia mieszkaniowa lub wspólnota
mieszkaniowa</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="IP">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Inny
podmiot władający nieruchomością</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="OsobaFizyczna" minOccurs="0"
maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Dane osoby fizycznej
składającej deklarację.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element ref="oso:Nazwisko"/>
<xs:element ref="oso:Imie"/>
<xs:element ref="oso:ImieDrugie"/>
<xs:element name="DataUrodzenia"
type="xs:date">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Data
urodzenia podawana w formacie rrrr-mm-dd</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Telefon">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Numer
telefonu</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction
base="xs:string">
<xs:minLength
value="1"/>
<xs:maxLength
value="30"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Email">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Adres email</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction
base="xs:string">
<xs:minLength
value="1"/>
<xs:maxLength
value="50"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
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</xs:element>
<xs:element name="ImieOjca"
minOccurs="0" maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Imię
ojca</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction
base="xs:string">
<xs:minLength
value="1"/>
<xs:maxLength
value="30"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="ImieMatki"
minOccurs="0" maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Imię
matki</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction
base="xs:string">
<xs:minLength
value="1"/>
<xs:maxLength
value="30"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="InnyPodmiot" minOccurs="0"
maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Dane innych podmiotów
składających deklarację.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
ref="inst:NazwaInstytucji"/>
<xs:element ref="inst:KRS"/>
<xs:element ref="inst:NIP"/>
<xs:element name="Telefon"
minOccurs="0" maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Numer
telefonu</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction
base="xs:string">
<xs:minLength
value="1"/>
<xs:maxLength
value="30"/>
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</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Email"
minOccurs="0" maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Adres email</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction
base="xs:string">
<xs:minLength
value="1"/>
<xs:maxLength
value="50"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Nieruchomosc" minOccurs="1"
maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Dane nieruchomości - na której
powstają odpady komunalne</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element ref="adr:Ulica"/>
<xs:element ref="adr:Budynek"/>
<xs:element ref="adr:Lokal"/>
<xs:element ref="adr:KodPocztowy"/>
<xs:element ref="adr:Poczta"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="AdresKorespondencyjny" minOccurs="0"
maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Adres do korespondencji - jeśli
jest inny, niż adres nieruchomości podany powyżej.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element ref="adr:Kraj" minOccurs="0"/>
<xs:element ref="adr:Wojewodztwo"
minOccurs="0"/>
<xs:element ref="adr:Powiat" minOccurs="0"/>
<xs:element ref="adr:Gmina" minOccurs="0"/>
<xs:element ref="adr:Ulica" minOccurs="0"/>
<xs:element ref="adr:Budynek" minOccurs="0"/>
<xs:element ref="adr:Lokal" minOccurs="0"/>
<xs:element ref="adr:Miejscowosc"
minOccurs="0"/>
<xs:element ref="adr:KodPocztowy"
minOccurs="0"/>
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<xs:element ref="adr:Poczta" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ZwolnienieZOplaty" minOccurs="0"
maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Dane stanowiące podstawę
zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="TypPdomiotuDoZwolnienia"
minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Typ podmiotu do
zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="OSG">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Osoba
samotnie gospodarująca</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="OPWGD">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Osoba
prowadząca wspólnie gospodarstwo domowe</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="DochodNaOsobe"
type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Dochód na
osobę</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="IloscOsobWRodzinie"
type="xs:int" minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ilość osób w
rodzinie.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DochodRodziny"
type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Dochód rodziny
(należy pomnożyć "Dochody na osobę" przez "Ilości osób w
rodzinie").</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
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</xs:element>
<xs:element name="OplataZamieszkane" minOccurs="0"
maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Opłata za gospodarowanie odpadami
komunalnymi - nieruchomość na której zamieszkują
mieszkańcy.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="StawkaOplaty"
type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Stawka opłaty
określona w Uchwale Rady Miasta Częstochowy.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="StawkaOplatyZUlga"
type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>50% stawki opłaty
określonej w Uchwale Rady Miasta Częstochowy.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="LiczbaZamieszkujacych"
type="xs:int" minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Liczba osób
zamieszkujących nieruchomość, której dotyczy deklaracja a które nie
korzystają ze zwolnienia.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="LiczbaZamieszkujacychZUlga"
type="xs:int" minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Liczba osób
zamieszkujących nieruchomość, której dotyczy deklaracja a które korzystają
ze zwolnienia.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="KwotaOplaty"
type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Miesięczna kwota
opłaty.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="OplataNiezamieszkane" minOccurs="0"
maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ołata za gospodarowanie odpadami
komunalnymi - nieruchomość niezamieszkana.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Pojemniki" minOccurs="1"
maxOccurs="1">
<xs:annotation>
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<xs:documentation>Informacja o
pojemnikach na odpady znajdujących się na danej
nieruchomości.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Pojemnik"
minOccurs="0" maxOccurs="6">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Pojemność
pojemnika.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Pojemnosc" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Pojemność pojemnika.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element
name="IloscDzialalnosc" type="xs:int" minOccurs="0" maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ilość pojemników na odpady wytworzone w związku z
prowadzoną działalnością gospodarczą.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element
name="IloscNiezamieszkale" type="xs:int" minOccurs="0" maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ilość pojemników na odpady wytworzone na innych
nieruchomościach niezamieszkałych.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Stawki"
minOccurs="0" maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Stawki
opłat za pojemniki danego typu.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Stawka" minOccurs="0" maxOccurs="6">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Pojemność pojemnika.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Pojemnosc" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xs:annotation>
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<xs:documentation>Pojemność pojemnika.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element
name="StawkaMiesieczna" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Stawka miesięczna.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Worek"
minOccurs="0" maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Informacja o ilości worków odpadów wytwarzanych na danej
nieruchomości.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="IloscWorkowDzialalnosc" type="xs:int" minOccurs="0" maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ilosc worków odpadów wytworzonych w związku z prowadzoną
działalnością gospodarczą.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element
name="IloscWorkowNiezamieszkale" type="xs:int" minOccurs="0" maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ilosc worków odpadów wytworzonych na nieruchomości
niezamieszkałej.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element
name="StawkaOplaty" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Stawka opłaty za worek.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
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<xs:element name="KwotaOplaty"
type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Łączna kwota opłaty
za odbiór odpadów komunalnych, wytwarzanych na nieruchomościach
niezamieszkałych.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="OplataMiesieczna" type="xs:decimal"
minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Opłata miesieczna za
gospodarowanie odpadami komunalnymi - suma opłat za część zamieszkałą i
niezamieszkałą nieruchomości.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="OplataRekreacyjne" minOccurs="0"
maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ołata za gospodarowanie odpadami
komunalnymi - nieruchomość na której znajdują się domki letniskowe, lub
inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
wykorzystywane jedynie przez część roku.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="StawkaOplatyRekreacyjne"
type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Stawka opłaty
określona w Uchwale Rady Miasta Częstochowy.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element
name="LiczbaNieruchomosciRekreacyjnych" type="xs:int" minOccurs="1"
maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Liczba nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="KwotaOplatyRekreacyjne"
type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Roczna kwota
opłaty.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Zalaczniki" minOccurs="0" maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Informacja o załącznikach do
deklaracji DO-1.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>

Id: D3674BD3-E842-4F94-B04E-8D3268903777. Podpisany

Strona 18

<xs:element name="Zalacznik" minOccurs="0"
maxOccurs="5">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Dane załącznika do
deklaracji DO-1.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Numer"
type="xs:int" minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Numer
załącznika do deklaracji DO-1.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Nazwa"
minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Nazwa
załącznika do deklaracji DO-1</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction
base="xs:string">
<xs:minLength
value="0"/>
<xs:maxLength
value="254"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Oswiadczenie" minOccurs="1"
maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Oświadczenie osoby skłądającej
deklarację o zgodności danych ze stanem faktycznym.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Data" type="xs:date"
minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Data oświadczenia
podawana w formacie rrrr-mm-dd.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:choice id="OsobaSkladajaca" minOccurs="1"
maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Imię i nazwisko osoby
składającej deklarację.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:element name="Wlasciciel" type="Osoba"
minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
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<xs:element name="Pelnomocnik" type="Osoba"
minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
</xs:choice>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Adnotacje" minOccurs="0" maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Adnotacje
organu.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="0"/>
<xs:maxLength value="1024"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="Wersja" type="xs:string">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Wersja formatu</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="Osoba">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Imię i nazwisko osoby składającej
deklarację.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="Imie" minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Imię osoby składającej
deklarację.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="30"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Nazwisko" minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Nazwisko osoby skłądającej
deklarację</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="50"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:schema>
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