
UCHWAŁA NR IV/39/2019
RADY GMINY GNOJNIK

z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Gnojnik oraz 

warunku i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 994). oraz art. 6n w związku z art. 6m ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 z p. zm.) Rada 
Gminy Gnojnik uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej 
przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Gnojnik w brzmieniu określonym 
w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Termin składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

1. Właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy Gnojnik deklarację o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi 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 właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć w Urzędzie Gminy Gnojnik nową 
deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmian.

3. Właściciele nieruchomości zamieszkałych składają deklarację, o której mowa w pkt 1 i pkt 2 do Urzędu 
Gminy Gnojnik, Gnojnik 363.

§ 3. Warunki i tryb składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
składanej przez właściciela nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

1. Format elektroniczny deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa się 
w formacie danych XML, z układem informacji i powiązań między nimi, wynikającymi z wzoru deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej 
uchwały.

2. Deklaracje składane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej należy składać za pomocą 
poczty elektronicznej lub Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.

3. Deklaracja określona w § 1 niniejszej uchwały przysłana w formie elektronicznej musi być opatrzona 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego, kwalifikowanego certyfikatu 
w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r.o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. 2016 r. 
1579) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570).

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Rady Gminy GnojnikNr XVI/144/16 
z dnia 5 grudnia 2016 r.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach informacyjnych Gminy Gnojnik.
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§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojnik.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 marca 2019 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Paweł Prus
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DO – 1 

(okres, którego dotyczy korekta) 

 
 

 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  
NA TERENIE GMINY GNOJNIK 

DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY 
Podstawa 
prawna: 
 
Składający: 
 
Miejsce 
składania: 
 
Termin 
składania: 

Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (t.j. Dz.U.2018.1454 z późn. zm.).  
 

Właściciel nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie Gminy Gnojnik. 
 

Urząd Gminy Gnojnik, Gnojnik 363, 32-864 Gnojnik. 

 

14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź 
wygaśnięcie obowiązku uiszczenia opłaty lub zaistnienia zdarzeń mających 
wpływ na wysokość opłaty. 

DATA WPŁYWU: 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI: 
Wójt Gminy Gnojnik, Gnojnik 363, 32-864 Gnojnik 

NUMER KARTY: 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

B.1. Deklaracja składana w przypadku: 
(zaznaczyć poniżej właściwy kwadrat oraz wpisać datę)         (data zdarzenia) 

zamieszkania na danej nieruchomości 
pierwszego mieszkańca1 

zmiany danych niebędących podstawą ustalenia 
wysokości opłaty4 

zmiana danych będących podstawą ustalenia 
wysokości opłaty2 

ustania obowiązku uiszczenia opłaty5 

deklaracja korygująca3  od     do 

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE6 

2. Miejscowość 3. Nr domu 4. Nr lokalu 5. Nr działki7 

D. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ 

6. Typ podmiotu: (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

        właściciel            współwłaściciel            zarządca      użytkownik wieczysty    posiadacz               inny 

E. DANE PODMIOTU ZOBOWIĄZANEGO DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI8 

E.1. Osoba fizyczna/pozostałe podmioty 

7. Imię i nazwisko/Pełna nazwa 8. PESEL 9. NIP 9 

E.2. Adres zamieszkania/Adres siedziby składającego deklarację 

10. Miejscowość 11. Ulica 12. Nr domu/lokalu 13. Kod pocztowy 14. Poczta 

15. Nr telefonu (pole nieobowiązkowe) 16. Adres e-mail (pole nieobowiązkowe) 

E.3. Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż w części E.2.) 

17. Miejscowość 18. Ulica 19. Nr domu/lokalu 20. Kod pocztowy 21. Poczta 

załącznik nr 1 do uchwały nr IV/39/2019 
Rady Gminy Gnojnik  z dnia 30.stycznia 2019 r 

r. 
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F. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPŁATY 
22. Liczba osób zamieszkująca  
nieruchomość wskazaną w części C  
niniejszej deklaracji10 

23. Odpady z nieruchomości wskazanej w części C 
niniejszej deklaracji zbierane będą w sposób11 

 

 selektywny  nieselektywny 

G. WYSOKOŚĆ OPŁATY 

G.1. Miesięczna wysokość opłaty wyliczona zgodnie z obowiązującą Uchwałą Rady Gminy Gnojnik w sprawie 
ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

G.1.1. Obliczenie opłaty dla segregacji - nieruchomość zamieszkała do 5 osób12 – powyżej 5 osób uzupełnić G.1.2 

24. 
 

.............. 
ilość osób 

x 

25. 
 

.............. 
stawka dla nieruchomości do 5 osób 

= 

26. 
 

.............. 
iloczyn poz. 24 i poz. 25 

G.1.2. Obliczenie opłaty dla segregacji - nieruchomość zamieszkała powyżej 5 osób13 

27.  
 

5 
 osób 

x 

28. 
 

.............. 
stawka dla nieruchomości  

do 5 osób 

= 

29. 
 

.............. 
iloczyn 

poz. 27 i poz. 28 

33. 
 
 
 
 

.............. 
suma poz. 29 i poz. 32 

30. 
.............. 

ilość osób powyżej 5 
(np. w przypadku 7 osobowej 

rodziny wpisać 2) 

x 

31. 
 

.............. 
stawka dla nieruchomości 

powyżej 5 osób 

= 

32. 
 

.............. 
iloczyn 

poz. 30 i poz. 31 

G.1.3. Obliczenie opłaty dla niesegregacji14 

34. 
 

.............. 
ilość osób 

x 

35. 
 

.............. 
podwyższona stawka opłaty 

= 

36. 
 

.............. 
iloczyn poz. 34 i poz. 35 

POUCZENIE 
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy  

z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. (t.j. Dz.U.2018.1314 z późn. zm.) 

H. DATA WYPEŁNIENIA DEKLARACJI  

I. INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 
Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania 
danych osobowych – (tablica ogłoszeń, BIP) 
 

data ......................... podpis ................................. 

J. CZYTELNY PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
 

 

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

(podpis z podaniem imienia i nazwiska) 

 K. ADNOTACJE URZĘDOWE 

 
 
 
 

Sprawdzono pod względem formalnym (data i podpis) Sprawdzono pod względem merytorycznym (data i podpis) 
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OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  
NA TERENIE GMINY GNOJNIK DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY 

 

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Gnojnik, na których zamieszkują mieszkańcy, do których ma zastosowanie 
art. 6c ust. 1 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.2018.1454 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą. Pola jasne 
wypełnia właściciel nieruchomości. Należy wypełnić drukowanymi literami - kolorem czarnym lub granatowym. 
 
Objaśnienia:  
1. Zaznaczyć w przypadku składania pierwszej deklaracji tj. zamieszkanie na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca (art. 6m ust. 1 Ustawy). 
2. Zaznaczyć w przypadku zmian danych będących podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi np. zmiana ilości osób, zmiana 
sposobu zbierania odpadów (art. 6m ust. 2 Ustawy). 
3. Właściciel nieruchomości może złożyć deklarację korygującą (art. 81 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U.2018.800 z późn. zm.)) w 
przypadku konieczności zmiany uprzednio złożonej deklaracji wynikającej z błędów rachunkowych lub oczywistych pomyłek. Korekta może dotyczyć każdej pozycji 
deklaracji np.: błąd w adresie, numerze PESEL, brak załączników, brak podpisu podatnika lub innych danych. 
4. Zaznaczyć w przypadku zaprzestania zamieszkiwania mieszkańców na danej nieruchomości, w poz. 22 wpisać 0 (zero). 
5. Zaznaczyć w przypadku zmian danych niebędących podstawą ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. w przypadku zmiany danych 
osobowych, teleadresowych). 
6. Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację. 
7. Pole należy wypełnić w przypadku, gdy właściciel nie posiada numeru domu. 
8. Jeżeli obowiązek złożenia deklaracji może jednocześnie dotyczyć kilku podmiotów spośród wskazanych w art. 2 ust. 1 pkt 4 Ustawy obowiązany do ich wykonania 
jest podmiot lub podmioty faktycznie władające nieruchomością. 
9. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) podają tylko podmioty obowiązane posiadać NIP na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach 
ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (j.t. Dz.U.2017.869 z późn. zm.) 
10. Należy podać liczbę osób zamieszkujących a nie zameldowanych daną nieruchomość. 
11. Selektywnie zbieranie odpadów komunalnych obejmuje co najmniej frakcje odpadów wymienione w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Gnojnik. 
12. Wyliczenie opłaty dla nieruchomości zamieszkałej do 5 osób – segregacja, wg wzoru:  A x B = C  gdzie:  
A – stawka opłaty dla selektywnej zbiórki odpadów określona w uchwale Rady Gminy Gnojnik ws. ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na terenie Gminy Gnojnik - nieruchomości zamieszkiwane do 5 osób, w zł, poz. 24  
B – ilość osób, poz. 25 
C – wyliczona wysokość opłaty w zł, poz. 26 
13. Wyliczenie opłaty dla nieruchomości zamieszkałej powyżej 5 osób - segregacja, wg wzoru: 5 OSÓB x C  = D  gdzie:  
C – stawka dla nieruchomości do 5 osób, w zł, poz. 28 
D – wyliczona kwota z poz. 29 
Następnie: E x F = G  gdzie:  
E – stawka opłaty dla selektywnej zbiórki odpadów określona w uchwale Rady Gminy Gnojnik ws. ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na terenie Gminy Gnojnik - nieruchomości zamieszkałe powyżej 5 osób, począwszy od 6 – tej osoby w zł, poz. 30 
F – ilość osób liczona począwszy od 6 tej (np. dla 7-osobowej rodziny, należy wpisać 2), poz. 31 
G – wyliczona kwota z poz. 32  
Następnie: D + G = wyliczona wysokość opłaty w zł, poz. 33 
14. Wyliczenie opłaty dla niesegregacji, wg wzoru: H x I = J  gdzie: 
H – ilość osób  
I – podwyższona stawka opłaty określona w uchwale Rady Gminy Gnojnik ws. ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie 
Gminy Gnojnik, w zł 
J – wyliczona wysokość opłaty w zł 
 
Pozostałe informacje:  
Wysokość stawek, terminy, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określono w odrębnych uchwałach. 
Właściciel nieruchomości zamieszkałej w ramach uiszczonej opłaty otrzyma pojemniki na odpady komunalne zgodnie z obowiązującymi zasadami określonymi w 
Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gnojnik. 
Na każdym wystawionym do odbioru pojemniku należy umieścić odpowiednią etykietę z kodem kreskowym przypisanym indywidualnie do podmiotu 
składającego deklarację. Na pojemnikach, w których zgromadzone są odpady segregowane należy umieścić w widocznym miejscu etykietę z kodem kreskowym z 
napisem SEGREG, natomiast na pozostałości po segregowaniu należy przykleić etykietę ZMIESZANE. 
Mieszkańcy z zadeklarowanym brakiem segregacji odpadów komunalnych używają etykiet z kodem kreskowym z napisem ZMIESZANE. 
 Dodatkowe pojemniki oraz etykiety z kodem kreskowym można otrzymać w Urzędzie Gminy Gnojnik. 
Objaśnienie zawiera informacje podstawowe. W celu uzyskania szerszych informacji należy zwrócić się do Urzędu Gminy Gnojnik  
tel. 14 68 69 600. 
 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

      mgr inż. Paweł Prus 
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Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV/39/2019 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2019 r. 

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

<xsd:schema 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#" xmlns="http://epuap.gov.pl/fe-model-

web/wzor_lokalny/g1i9w32fph/DO/" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" 

targetNamespace="http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/g1i9w32fph/DO/"> 

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

        </xsd:sequence> 

    </xsd:complexType> 

    <xsd:complexType name="TrescDokumentuTyp"> 

        <xsd:complexContent> 

            <xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp"><xsd:sequence><xsd:element name="Wartosc" 

type="WartoscTyp_5bcdbbd60a184" minOccurs="0"/></xsd:sequence></xsd:extension> 

        </xsd:complexContent> 

    </xsd:complexType> 

<xsd:complexType name="WartoscTyp_5bcdbbd60a184"><xsd:sequence><xsd:element 

type="RokTyp_5bcdbbf1d5bca" minOccurs="0" name="Rok"/><xsd:element name="Naglowek" 

type="NaglowekTyp_5bcdbc4d5da34" minOccurs="0"/><xsd:element name="Podpis" 

type="PodpisTyp_5bcdc3ed5156b" minOccurs="0"/><xsd:element type="TerenGminaTyp_5c41de7322a1d" 
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minOccurs="0" name="TerenGmina"/><xsd:element name="ObowiazekZlozenia" 

type="ObowiazekZlozeniaTyp_5c41e52e67595" minOccurs="0"/><xsd:element name="AdresNieruchomosci" 

type="AdresNieruchomosciTyp_5c41e709e9963" minOccurs="0"/><xsd:element name="SkladajacyDeklaracje" 

type="SkladajacyDeklaracjeTyp_5c41e8edf3fd8" minOccurs="0"/><xsd:element 

type="CzyAdresKorespTyp_5c41ec9f7117b" minOccurs="0" name="CzyAdresKoresp"/><xsd:element 

name="AdresKorespondencji" type="AdresKorespondencjiTyp_5c41ecb4a8303" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="DaneDotyczacePrzedmiotu" type="DaneDotyczacePrzedmiotuTyp_5c41f4c7c6587" 

minOccurs="0"/><xsd:element type="ObjasnienieTyp_5c41f81373796" minOccurs="0" 

name="Objasnienie"/><xsd:element type="P1Typ_5c434a564e9f5" minOccurs="0" name="P1"/><xsd:element 

type="P2Typ_5c434a84ad6df" minOccurs="0" name="P2"/><xsd:element type="P3Typ_5c434a8f79595" 

minOccurs="0" name="P3"/><xsd:element type="P4Typ_5c434c51130da" minOccurs="0" 

name="P4"/><xsd:element type="P5Typ_5c434c5cb412a" minOccurs="0" name="P5"/><xsd:element 

type="P6Typ_5c434c6cb87b3" minOccurs="0" name="P6"/><xsd:element type="P7Typ_5c434c7abf457" 

minOccurs="0" name="P7"/><xsd:element type="P8Typ_5c434c8408255" minOccurs="0" 

name="P8"/><xsd:element type="P9Typ_5c434c8dd4b00" minOccurs="0" name="P9"/><xsd:element 

type="P10Typ_5c434c9787a99" minOccurs="0" name="P10"/><xsd:element type="P11Typ_5c434ca12ce04" 

minOccurs="0" name="P11"/><xsd:element type="P12Typ_5c434cb06c99c" minOccurs="0" 

name="P12"/><xsd:element type="P13Typ_5c434cba35823" minOccurs="0" name="P13"/><xsd:element 

type="PouczenieTyp_5c434f322557f" minOccurs="0" name="Pouczenie"/><xsd:element name="G1" 

type="G1Typ_5c50138c839a0" minOccurs="0"/><xsd:element name="G2" type="G2Typ_5c50139fa2add" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="G3" type="G3Typ_5c5013b51fa7b" 

minOccurs="0"/></xsd:sequence></xsd:complexType><xsd:simpleType 

name="RokTyp_5bcdbbf1d5bca"><xsd:restriction base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:complexType 

name="NaglowekTyp_5bcdbc4d5da34"><xsd:sequence><xsd:element 

type="PodstawaPrawnaTyp_5bcdbca3b31b6" minOccurs="0" name="PodstawaPrawna"/><xsd:element 

type="SkladajacyTyp_5bcdbcb5342d0" minOccurs="0" name="Skladajacy"/><xsd:element 

type="TerminSkladaniaTyp_5bcdbce5e0c12" minOccurs="0" name="TerminSkladania"/><xsd:element 

type="MiejsceSkladaniaTyp_5bcdbcfee7541" minOccurs="0" name="MiejsceSkladania"/><xsd:element 

type="NazwaDokumentuTyp_5bcdbf4a78e32" minOccurs="0" 

name="NazwaDokumentu"/></xsd:sequence></xsd:complexType><xsd:simpleType 

name="PodstawaPrawnaTyp_5bcdbca3b31b6"><xsd:restriction 

base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType 

name="SkladajacyTyp_5bcdbcb5342d0"><xsd:restriction 

base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType 

name="TerminSkladaniaTyp_5bcdbce5e0c12"><xsd:restriction 

base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType 

name="MiejsceSkladaniaTyp_5bcdbcfee7541"><xsd:restriction 

base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType 

name="NazwaDokumentuTyp_5bcdbf4a78e32"><xsd:restriction 

base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:complexType 

name="PodpisTyp_5bcdc3ed5156b"><xsd:sequence><xsd:element type="ImieTyp_5bcdc47cb8f7e" 

minOccurs="0" name="Imie"/><xsd:element type="NazwiskoTyp_5bcdc4af19c0d" minOccurs="0" 

name="Nazwisko"/><xsd:element type="DataWypelnieniaTyp_5bcdc4bfc0ade" minOccurs="0" 

name="DataWypelnienia"/><xsd:element type="OswiadczenieTyp_5bcdc4cbeee41" minOccurs="0" 

name="Oswiadczenie"/><xsd:element type="Oswiadczenie2Typ_5c41f5eb24230" minOccurs="0" 

name="Oswiadczenie2"/></xsd:sequence></xsd:complexType><xsd:simpleType 

name="ImieTyp_5bcdc47cb8f7e"><xsd:restriction base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType 

name="NazwiskoTyp_5bcdc4af19c0d"><xsd:restriction base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType 

name="DataWypelnieniaTyp_5bcdc4bfc0ade"><xsd:restriction 

base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType 

name="OswiadczenieTyp_5bcdc4cbeee41"><xsd:restriction 

base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType 

name="TerenGminaTyp_5c41de7322a1d"><xsd:restriction 

base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:complexType 

name="ObowiazekZlozeniaTyp_5c41e52e67595"><xsd:sequence><xsd:element 

type="JakiTyp_5c41e58d69d47" minOccurs="0" name="Jaki"/><xsd:element name="DataKorekty" 

type="DataKorektyTyp_5c41e59fbe069" minOccurs="0"/><xsd:element 

type="DataZdarzeniaTyp_5c41e695518ab" minOccurs="0" 

name="DataZdarzenia"/></xsd:sequence></xsd:complexType><xsd:simpleType 

name="JakiTyp_5c41e58d69d47"><xsd:restriction base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:complexType 
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name="DataKorektyTyp_5c41e59fbe069"><xsd:sequence><xsd:element type="OdTyp_5c41e6a82780d" 

minOccurs="0" name="Od"/><xsd:element type="DoTyp_5c41e6b50cbbd" minOccurs="0" 

name="Do"/></xsd:sequence></xsd:complexType><xsd:simpleType 

name="DataZdarzeniaTyp_5c41e695518ab"><xsd:restriction 

base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType name="OdTyp_5c41e6a82780d"><xsd:restriction 

base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType name="DoTyp_5c41e6b50cbbd"><xsd:restriction 

base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:complexType 

name="AdresNieruchomosciTyp_5c41e709e9963"><xsd:sequence><xsd:element 

type="MiejscowoscTyp_5c41e75449416" minOccurs="0" name="Miejscowosc"/><xsd:element 

type="NrDomuTyp_5c41e78d0f495" minOccurs="0" name="NrDomu"/><xsd:element 

type="NrLokaluTyp_5c41e7d766d50" minOccurs="0" name="NrLokalu"/><xsd:element name="NumerDzialki" 

type="NumerDzialkiTyp_5c41e843614be" 

minOccurs="0"/></xsd:sequence></xsd:complexType><xsd:simpleType 

name="MiejscowoscTyp_5c41e75449416"><xsd:restriction 

base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType name="NrDomuTyp_5c41e78d0f495"><xsd:restriction 

base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType name="NrLokaluTyp_5c41e7d766d50"><xsd:restriction 

base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:complexType 

name="NumerDzialkiTyp_5c41e843614be"><xsd:sequence><xsd:element type="DzialkaTyp_5c41e86ce7c33" 

minOccurs="0" name="Dzialka"/></xsd:sequence></xsd:complexType><xsd:simpleType 

name="DzialkaTyp_5c41e86ce7c33"><xsd:restriction base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:complexType 

name="SkladajacyDeklaracjeTyp_5c41e8edf3fd8"><xsd:sequence><xsd:element 

type="TypPodmiotuTyp_5c41e90459111" minOccurs="0" 

name="TypPodmiotu"/></xsd:sequence></xsd:complexType><xsd:simpleType 

name="TypPodmiotuTyp_5c41e90459111"><xsd:restriction 

base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType 

name="CzyAdresKorespTyp_5c41ec9f7117b"><xsd:restriction 

base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:complexType 

name="AdresKorespondencjiTyp_5c41ecb4a8303"><xsd:sequence><xsd:element ref="adr:Adres" 

minOccurs="0"/></xsd:sequence></xsd:complexType><xsd:complexType 

name="DaneDotyczacePrzedmiotuTyp_5c41f4c7c6587"><xsd:sequence><xsd:element 

type="IloscOsobTyp_5c41f5479efa3" minOccurs="0" name="IloscOsob"/><xsd:element 

type="JakOdpadyTyp_5c41f558e5190" minOccurs="0" 

name="JakOdpady"/></xsd:sequence></xsd:complexType><xsd:simpleType 

name="IloscOsobTyp_5c41f5479efa3"><xsd:restriction base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType 

name="JakOdpadyTyp_5c41f558e5190"><xsd:restriction 

base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType 

name="Oswiadczenie2Typ_5c41f5eb24230"><xsd:restriction 

base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType 

name="ObjasnienieTyp_5c41f81373796"><xsd:restriction 

base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType name="P1Typ_5c434a564e9f5"><xsd:restriction 

base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType name="P2Typ_5c434a84ad6df"><xsd:restriction 

base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType name="P3Typ_5c434a8f79595"><xsd:restriction 

base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType name="P4Typ_5c434c51130da"><xsd:restriction 

base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType name="P5Typ_5c434c5cb412a"><xsd:restriction 

base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType name="P6Typ_5c434c6cb87b3"><xsd:restriction 

base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType name="P7Typ_5c434c7abf457"><xsd:restriction 

base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType name="P8Typ_5c434c8408255"><xsd:restriction 

base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType name="P9Typ_5c434c8dd4b00"><xsd:restriction 

base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType name="P10Typ_5c434c9787a99"><xsd:restriction 

base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType name="P11Typ_5c434ca12ce04"><xsd:restriction 

base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType name="P12Typ_5c434cb06c99c"><xsd:restriction 

base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType name="P13Typ_5c434cba35823"><xsd:restriction 

base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType name="PouczenieTyp_5c434f322557f"><xsd:restriction 

base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:complexType 

name="G1Typ_5c50138c839a0"><xsd:sequence><xsd:element type="P1Typ_5c50176ea8767" minOccurs="0" 

name="P1"/><xsd:element type="P2Typ_5c50177887a20" minOccurs="0" name="P2"/><xsd:element 

type="P3Typ_5c5017832d087" minOccurs="0" name="P3"/><xsd:element type="P5Typ_5c50179f2ed63" 

minOccurs="0" name="P5"/><xsd:element type="P6Typ_5c5017a8d2c1b" minOccurs="0" 

name="P6"/><xsd:element type="P7Typ_5c5017c1c66cb" minOccurs="0" name="P7"/><xsd:element 

type="P8Typ_5c5017cb93168" minOccurs="0" name="P8"/><xsd:element type="P9Typ_5c5017d485d2f" 
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minOccurs="0" name="P9"/><xsd:element type="P10Typ_5c5017de1e079" minOccurs="0" 

name="P10"/><xsd:element type="P11Typ_5c5017e637b23" minOccurs="0" 

name="P11"/></xsd:sequence></xsd:complexType><xsd:complexType 

name="G2Typ_5c50139fa2add"><xsd:sequence><xsd:element type="P1Typ_5c5018680eac4" minOccurs="0" 

name="P1"/><xsd:element type="P2Typ_5c5018726801e" minOccurs="0" name="P2"/><xsd:element 

type="P3Typ_5c50187d1a3f9" minOccurs="0" name="P3"/><xsd:element type="P4Typ_5c501886c248f" 

minOccurs="0" name="P4"/><xsd:element type="P5Typ_5c501890895b9" minOccurs="0" 

name="P5"/><xsd:element type="P6Typ_5c50189b821a3" minOccurs="0" name="P6"/><xsd:element 

type="P7Typ_5c5018a74f2b2" minOccurs="0" 

name="P7"/></xsd:sequence></xsd:complexType><xsd:complexType 

name="G3Typ_5c5013b51fa7b"><xsd:sequence><xsd:element type="P1Typ_5c5018369cd2b" minOccurs="0" 

name="P1"/><xsd:element type="P2Typ_5c50183fe2ddd" minOccurs="0" name="P2"/><xsd:element 

type="P3Typ_5c501849c3641" minOccurs="0" 

name="P3"/></xsd:sequence></xsd:complexType><xsd:simpleType 

name="P1Typ_5c50176ea8767"><xsd:restriction base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType 

name="P2Typ_5c50177887a20"><xsd:restriction base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType 

name="P3Typ_5c5017832d087"><xsd:restriction base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType 

name="P5Typ_5c50179f2ed63"><xsd:restriction base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType 

name="P6Typ_5c5017a8d2c1b"><xsd:restriction base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType 

name="P7Typ_5c5017c1c66cb"><xsd:restriction base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType 

name="P8Typ_5c5017cb93168"><xsd:restriction base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType 

name="P9Typ_5c5017d485d2f"><xsd:restriction base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType 

name="P10Typ_5c5017de1e079"><xsd:restriction base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType 

name="P11Typ_5c5017e637b23"><xsd:restriction base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType 

name="P1Typ_5c5018369cd2b"><xsd:restriction base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType 

name="P2Typ_5c50183fe2ddd"><xsd:restriction base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType 

name="P3Typ_5c501849c3641"><xsd:restriction base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType 

name="P1Typ_5c5018680eac4"><xsd:restriction base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType 

name="P2Typ_5c5018726801e"><xsd:restriction base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType 

name="P3Typ_5c50187d1a3f9"><xsd:restriction base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType 

name="P4Typ_5c501886c248f"><xsd:restriction base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType 

name="P5Typ_5c501890895b9"><xsd:restriction base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType 

name="P6Typ_5c50189b821a3"><xsd:restriction base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType 

name="P7Typ_5c5018a74f2b2"><xsd:restriction base="xsd:string"/></xsd:simpleType></xsd:schema> 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

         mgr inż. Paweł Prus 
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