
UCHWAŁA NR XXXV/361/21 
RADY GMINY SUWAŁKI 

z dnia 30 listopada 2021 r. 

w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanych przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) i art. 6m ust. 1a i 1b oraz art. 6n ustawy  z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, poz. 1648) Rada Gminy 
Suwałki uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  

2. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej 
przez właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, i innej nieruchomości 
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Deklaracje, o których mowa w § 1, mogą być złożone: 

1) osobiście w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki; 

2) za pośrednictwem poczty; 

3) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@gmina.suwalki.pl   - podpisaną bezpiecznym 
podpisem elektronicznym weryfikowanym  certyfikatem  kwalifikowanym  (podpisem kwalifikowanym) 
w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. 
Dz. U. z 2021 r. poz. 1797); 

4) poprzez elektroniczną platformę usług administracji publicznej (ePUAP) - podpisaną profilem zaufanym 
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 670 z późn. zm.) lub bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym certyfikatem kwalifikowanym (podpisem kwalifikowanym) w rozumieniu ustawy z dnia 
5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1797). 

2. Format elektroniczny deklaracji określony jest w formacie danych XML. 

3. Układ informacji i powiązań między nimi w formacie danych XML określa dla deklaracji, o których 
mowa w § 1 ust. 1 załącznik nr 3, natomiast dla deklaracji, o których mowa w § 1 ust. 2 załącznik nr 4. 

§ 3. Deklaracje, o których mowa w § 1, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w terminach 
określonych  w art. 6m  ust. 1 i 2  ustawy  z dnia  13 września  1996 r.  o utrzymaniu  czystości i porządku 
w gminach. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXIV/251/20 Rady Gminy Suwałki z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie 
określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych 
przez właścicieli nieruchomości  (Dz. Urz. Woj. Podl.  2020 r. poz. 5286.). 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podlaskiego. 

 Przewodniczący Rady 
 

Marek  Jeromin 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/361/21 

Rady Gminy Suwałki z dnia 30 listopada 2021 r. 

Miejsce i data złożenia Nr ewidencyjny 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA 

NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY 

Podstawa prawna Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

Składający Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, współwłaścicieli, 

użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w 

zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością zwanych dalej 

właścicielami nieruchomości. 

Termin składania 

deklaracji 

Deklaracje należy złożyć:  

- w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca  

- w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. 

Miejsce składania 

deklaracji 
Urząd Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki 

Wypełnić należy jasne pola drukowanymi literami, kolorem czarnym lub niebieskim. 

Właściciel kilku nieruchomości zamieszkałych, na każdą nieruchomość składa odrębną deklarację. 

A. ORGAN, DO KTÓREGO SKŁADANA JEST DEKLARACJA 

 1. Nazwa i adres siedziby organu 

Wójt Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
*- powstaje w przypadku zamieszkania pierwszego mieszkańca na danej nieruchomości albo w lokalu w budynku wielolokalowym 

**- powstaje w przypadku składania nowej deklaracji, tj. w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.  

***- powstaje w przypadku zmiany danych niebędących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty, np. zmiana nazwiska lub nazwy 
właściciela, zmiany danych adresowych, w przypadku konieczności dokonania zmiany uprzednio złożonej deklaracji wynikającej np. błędów 

rachunkowych i oczywistych omyłek. 

  
Pierwsza deklaracja- * dotyczy opłaty od ….………………. - …………………  

            (miesiąc - rok) 

Nowa deklaracja - ** dotyczy opłaty od ……………………. - ……………….…  
            (miesiąc - rok) 

Korekta deklaracji - *** dotyczy opłaty od ……………………. - …………………  

            (miesiąc - rok) 

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 2. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat)  

żytkownik lub posiadacz 

 współwłaściciel, współużytkownik lub współposiadacz 

 użytkownik wieczysty 

 jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu 

 inny podmiot władający nieruchomością 

D. DANE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

* – dotyczy podmiotu niebędącego osobą fizyczną ** – dotyczy osób fizycznych  

D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 

 3. Rodzaj właściciela nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 osoba fizyczna 
 

ca osobowości prawnej 

 4. Nazwa pełna * / Nazwisko ** 
 

 5. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię, drugie imię ** 
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 6. REGON * 

 

7. NIP * 

 

8. PESEL ** 

 

 9. Nr telefonu 

 

 10. Adres e-mail 

 

D.2. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE  

 11. Miejscowość 
 

12. Nr domu/lokalu 
 

 13. Kod pocztowy 

 

14. Poczta 

 

 15. Gmina 
 

16. Województwo 
 

17. Powiat 
 

D.3. ADRES DO KORESPONDENCJI (jeżeli jest inny niż w część D.2.) 

 18. Miejscowość 

 

19. Ulica 

 

20. Nr domu 

 

21. Nr lokalu 

 

 22. Kod pocztowy 

 

23. Poczta 

 

E. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

E.1. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE POSIADANIA KOMPOSTOWNIKA PRZYDOMOWEGO I 

KOMPOSTOWANIA W NIM ODPADÓW (dotyczy zabudowy jednorodzinnej) 

 24. Oświadczam, że na terenie nieruchomości zamieszkałej, określonej w części D.2. deklaracji posiadam kompostownik przydomowy i 
kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

  TAK   NIE       

E.2. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OPŁATY 

  

 25. Oświadczam, że na terenie nieruchomości określonej w części D.2. deklaracji zamieszkuje łącznie  osób 

         (podać liczbę osób)  

E.3. OBLICZENIE MIESIĘCZNEJ KWOTY OPŁATY 
Kwota miesięcznej opłaty – zgodnie z treścią aktualnie obowiązującej Uchwały Rady Gminy Suwałki w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (oblicza i wpisuje podmiot zobowiązany do złożenia deklaracji) 

 26. Stawka opłaty miesięcznej podstawowej 

 

27. Liczba osób 

 

28. Iloczyn podstawowej stawki opłaty 

miesięcznej i liczby osób  

 

 29. Kwota zwolnienia za kompostownik  

 

30. Liczba osób 

 

31. Łączna kwota zwolnienia za kompostownik 

 

W przypadku, gdy deklaracja dotyczy nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielolokalowym należy wypełnić załącznik 

do deklaracji 

E.4. OBLICZENIE OPŁATY ŁĄCZNEJ 
Wyliczenie opłaty łącznej ( jest to suma opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości) 

   

 
32. Łączna opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami po uwzględnieniu zwolnienia za 

prowadzenie kompostownika odpadów wynosi zł (poz. 28 minus poz. 31): 

    zł 

   

F. PODPIS PODMIOTU ZOBOWIĄZANEGO DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 33. Nazwisko 

 

34. Imię 

 

 35. Data wypełnienia 
 

          

 
(dzień-miesiąc-rok) 

  

36. Czytelny podpis 

G. ADNOTACJE ORGANU 

 

 

37. Uwagi organu 
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 38. Data weryfikacji i zatwierdzenia 

deklaracji 

 

          

 

(dzień-miesiąc-rok) 

 
  

39. Podpis i pieczątka służbowa weryfikującego i zatwierdzającego deklarację 

 

H.  POUCZENIE 

 

1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427 ze zm.). 

2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi obliczona i wskazana w deklaracji płatna jest bez wezwania na właściwy rachunek Urzędu 

Gminy Suwałki, w terminie określonym w uchwale Rady Gminy Suwałki w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłatę należy uiszczać w formie gotówkowej lub bezgotówkowej na rachunek bankowy Urzędu Gminy 

Suwałki. 

3. Zgodnie z art. 6 m ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć 

do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia 

zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. 

4. 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 (art. 6i ust.2 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) 

5. Zgodnie z art. 6o ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w razie niezłożenia deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy Suwałki 
określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej 

przez Radę Gminy Suwałki metody. 

6. W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację, o posiadaniu kompostownika i kompostowaniu w nim bioodpadów nie 

posiada kompostownika przydomowego lub nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub 

uniemożliwia wójtowi lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji ze stanem 

faktycznym – wójt, stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia. Utrata prawa do zwolnienia następuje od pierwszego dnia miesiąca, w 

którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z ww. przesłanek. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, może nastąpić nie wcześniej niż po 

upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna, i wymaga złożenia nowej deklaracji o wyso-

kości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

7. Obowiązek selektywnego zbierania odpadów będzie podlegał kontroli. Wójt Gminy Suwałki, określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego odbierania odpadów 

komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej ustalonej w uchwale Rady Gminy Suwałki. 

 

I. KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sposób swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(Dz. Urz. L 119, s.1) dalej ,,RODO” informuję Pana/Panią, że:  

 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych, podawanych w deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest Wójt 

Gminy Suwałki z siedzibą: ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, tel. 875659300, e-mail sekretariat@gmina.suwalki.pl, dane kontaktowe do Inspektora 

Ochrony Danych – e-mail: iod@gmina.suwalki.pl. 
2. Pana/Pani dane osobowe podawane w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przetwarzane są w celu dokonania 

wymiaru i poboru obowiązkowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. 
3. Dane osobowe podane w deklaracji będą przechowywane przez administratora danych przez okres 5-ciu lat licząc od końca roku, w którym 

wygaśnie obowiązek podatkowy z tytułu opłaty. 

4. Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich. 
5. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących jej osoby i innych osób wykazanych w 

deklaracji, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia 

danych. 
6. Przysługuje Panu- Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych. 

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem załatwienia sprawy, o której mowa w punkcie 2, a osoba, której dane 

dotyczą, jest zobowiązana do ich podania – niepodanie danych skutkuje niewypełnieniem obowiązku wynikającego z art. 6m ust. 1 i ust. 2 ustawy 
o utrzymaniu czystości porządku w gminach. 
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ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI  OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY* 

 

 
A. PODMIOT OBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

1. Nazwisko/ imię/ nazwa pełna 

B. DANE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI 

2. Miejscowość 3. Nr budynku 4. Liczba lokali 

L.p. 5. Numer lokalu 6. Liczba osób 

zamieszkujących lokal 

7. Miesięczna stawka 

opłaty za osobę za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

wynikająca z uchwały 

Rady Gminy Suwałki 

8. Wysokość 

miesięcznej opłaty za 

gospodarowanie 

odpadami 

komunalnymi [zł] 

(kol. 3 x kol. 4) 

1 2 3 4 5 
1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

…     

9. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości 

zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielolokalowym (suma wysokości miesięcznych 

opłat za gospodarowanie) 

 

C. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. Jestem świadomy(a)odpowiedzialności za 

podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. 

 

10. Miejscowość i data wypełnienia deklaracji 

 

11. Czytelny podpis 

 

 

*dotyczy budynków wielolokalowych   
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/361/21 

Rady Gminy Suwałki z dnia 30 listopada 2021 r. 

Miejsce i data złożenia Nr ewidencyjny 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  DLA 

NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ DOMEK LETNISKOWY LUB INNEJ 

NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE 

Podstawa prawna Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

Składający Właściciel nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonej na terenie Gminy Suwałki 

Termin składania 

deklaracji 

Deklaracje należy złożyć: 

zgodnie z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach 
 

Miejsce składania 

deklaracji 
Urząd Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki 

Wypełnić należy jasne pola drukowanymi literami, kolorem czarnym lub niebieskim. 

Właściciel kilku domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, na każdy domek lub 

nieruchomość składa odrębną deklarację. 

A. ORGAN, DO KTÓREGO SKŁADANA JEST DEKLARACJA 

Nazwa i adres siedziby organu 

Wójt Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

*- powstaje w przypadku wytworzenia na danej nieruchomości odpadów komunalnych 

**- powstaje w przypadku zaistnienia zmian danych mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. 

zbycie nieruchomości) 
***- powstaje w przypadku zmiany danych niebędących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty, np. zmiana nazwiska lub nazwy 

właściciela, zmiany danych adresowych, w przypadku konieczności dokonania zmiany uprzednio złożonej deklaracji wynikającej np. błędów 

rachunkowych i oczywistych omyłek. 

 
  Pierwsza deklaracja - *dotyczy opłaty od ….………………. - …………………  

          (miesiąc - rok) 

 Nowa deklaracja - ** dotyczy opłaty od ……………………. - ……………….…  

          (miesiąc - rok) 

 Korekta deklaracji - ***dotyczy opłaty od ……………………. - …………………  

                                                                                      (miesiąc - rok) 
 

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 1. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 właściciel, użytkownik lub posiadacz 

 współwłaściciel, współużytkownik lub współposiadacz 

 użytkownik wieczysty 

 jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu 

 inny podmiot władający nieruchomością 

D. DANE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
* – dotyczy podmiotu niebędącego osobą fizyczną, ** – dotyczy podmiotu będącego osobą fizyczną 

D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 

 2. Rodzaj właściciela nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 osoba fizyczna 

 osoba prawna 

 jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 
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 3. Nazwa pełna * / Nazwisko ** 

 4. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię, drugie imię ** 

 5. REGON * 6. NIP * 7. PESEL ** 

 8. Nr telefonu 9. Adres e-mail 

D.2. Adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne 

10. Miejscowość 11. Nr domu/lokalu 

12. Kod pocztowy 

_ _-_ _ _ 

13. Poczta 14. Województwo 

D.3. Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż w część D.2.) 

15. Miejscowość 16. Ulica i nr domu/lokalu 

17. Kod pocztowy 

_ _-_ _ _ 

18. Poczta 19. Województwo 

E. OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI  

E.1. DOMEK LETNISKOWY LUB INNA NIERUCHOMOŚĆ WYKORZYSTYWANA NA CELE 

REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU 
Oświadczam, że nieruchomość będzie użytkowana w następującym okresie(zaznaczyć właściwy kwadrat): 

□ styczeń □ luty □ marzec □ kwiecień □ maj □ czerwiec □ lipiec □ sierpień □ wrzesień □ październik □ listopad □ grudzień 

E.2. RYCZAŁTOWA ROCZNA STAWKA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI OD NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJE SIĘ DOMEK LETNISKOWY LUB 

INNEJ NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE, 

WYNOSI:  

………………………… złotych 

F. PODPIS PODMIOTU ZOBOWIĄZANEGO DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 20. Nazwisko 21. Imię 

 22. Data wypełnienia 

 

 

          

 

(dzień-miesiąc-rok) 

  

23. Czytelny podpis 

G. ADNOTACJE ORGANU 

 24. Uwagi organu 

 25. Data weryfikacji i zatwierdzenia 

deklaracji 

          

 

(dzień-miesiąc-rok) 

 

26. Podpis i pieczątka służbowa weryfikującego i zatwierdzającego deklarację 

H.  POUCZENIE 
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1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427 ze zm.). 

2. Roczna ryczałtowa opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi płatna jest bez wezwania na właściwy rachunek Urzędu Gminy Suwałki, 

w terminie określonym w uchwale Rady Gminy Suwałki w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami.  Opłatę należy uiszczać w formie gotówkowej lub bezgotówkowej na rachunek bankowy Urzędu Gminy Suwałki. 

3. Zgodnie z art. 6 m ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany 

złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni 

od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości 

należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 

dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. 

4. Zgodnie z art. 6o ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w razie niezłożenia deklaracji o 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy 

Suwałki określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla 

wybranej przez Radę Gminy Suwałki metody. 

5. W przypadku korekty deklaracji wynikającej z błędów rachunkowych lub oczywistych omyłek należy uzasadnić przyczynę korekty deklaracji 

zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. 

I. KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sposób swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(Dz. Urz. L 119, s.1) dalej ,,RODO” informuję Pana/Panią, że:  

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych, podawanych w deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest 

Wójt Gminy Suwałki z siedzibą: ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, tel. 875659300, e-mail sekretariat@gmina.suwalki.pl, dane kontaktowe do 

Inspektora Ochrony Danych – e-mail: iod@gmina.suwalki.pl. 
2. Pana/Pani dane osobowe podawane w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przetwarzane są w celu 

dokonania wymiaru i poboru obowiązkowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. 

3. Dane osobowe podane w deklaracji będą przechowywane przez administratora danych przez okres 5-ciu lat licząc od końca roku, w którym 

wygaśnie obowiązek podatkowy z tytułu opłaty. 

4. Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich. 

5. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących jej osoby i innych osób wykazanych w 

deklaracji, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do 
przenoszenia danych. 

6. Przysługuje Panu- Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych. 

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem załatwienia sprawy, o której mowa w punkcie 2, a osoba, której dane 
dotyczą, jest zobowiązana do ich podania – niepodanie danych skutkuje niewypełnieniem obowiązku wynikającego z art. 6m ust. 1 i ust. 2 ustawy 

o utrzymaniu czystości porządku w gminach. 
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV/361/21 

Rady Gminy Suwałki z dnia 30 listopada 2021 r.  
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  
                    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="http://crd.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/gminasuwalki/DM/" 
elementFormDefault="unqualified" attributeFormDefault="unqualified" 
targetNamespace="http://crd.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/gminasuwalki/DM/"  
                    xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"> 
 <xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.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/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/struktura/2009/11/16/" 
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.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:element name="Dokument" type="DokumentTyp"/> 
  <xs:complexType name="DokumentTyp"> 
    <xs:sequence> 
      <xs:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp"/> 
      <xs:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp"/> 
      <xs:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentuTyp"/> 
      <xs:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
    </xs:sequence> 
  </xs:complexType>  
   
  <xs:complexType name="TrescDokumentuTyp"> 
    <xs:complexContent> 
        <xs:extension base="str:TrescDokumentuTyp"> 
        <xs:sequence> 
          <xs:element name="Podmiot" type="PodmiotTyp"/> 
          <xs:element name="PodmiotInny" type="PodmiotInnyTyp"/> 
          <xs:element name="DaneKontaktowe" type="DaneKontaktoweTyp"/> 
          <xs:element name="Deklaracja" type="DeklaracjaTyp"/> 
        </xs:sequence> 
      </xs:extension> 
    </xs:complexContent> 
  </xs:complexType> 
 
  <xs:complexType name="PodmiotTyp"> 
      <xs:sequence> 
          <xs:element name="Nazwisko" type="str:Tekst200Typ"/> 
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          <xs:element name="Imie" type="str:Tekst200Typ"/> 
          <xs:element name="ImieDrugie" type="str:Tekst200Typ"/> 
          <xs:element name="Pesel" type="oso:PESELTyp"/>    
          <xs:element name="AdresKorespondencyjny" type="AdresKorespondencyjnyTyp"/>                 
    </xs:sequence> 
  </xs:complexType>  
 
  <xs:complexType name="AdresKorespondencyjnyTyp"> 
    <xs:sequence> 
        <xs:element name="Miejscowosc" type="adr:MiejscowoscTyp"/> 
        <xs:element name="Ulica" type="adr:NazwaUlicyTyp"/> 
        <xs:element name="NumerDomu" type="adr:BudynekTyp"/> 
        <xs:element name="NumerLokalu" type="adr:LokalTyp"/>  
        <xs:element name="KodPocztowy" type="adr:KodPocztowyTyp"/> 
        <xs:element name="Poczta" type="adr:MiejscowoscTyp"/> 
    </xs:sequence> 
</xs:complexType>    
 
  <xs:complexType name="PodmiotInnyTyp"> 
      <xs:sequence> 
          <xs:element name="Nazwa" type="str:Tekst200Typ"/> 
          <xs:element name="NazwaSkrocona" type="str:Tekst200Typ"/> 
          <xs:element name="Regon" type="RegonTyp"/> 
          <xs:element name="Nip" type="oso:NIPTyp"/>                                   
    </xs:sequence> 
  </xs:complexType>   
 
  <xs:simpleType name="RegonTyp"> 
      <xs:restriction base="xs:string"> 
         <xs:pattern value="([0-9]{9})?"/> 
       </xs:restriction> 
  </xs:simpleType>   
 
  <xs:complexType name="DaneKontaktoweTyp"> 
      <xs:sequence>   
          <xs:element name="NumerTelefonu" type="adr:TelefonTyp"/>    
          <xs:element name="Email" type="adr:EmailTyp"/>                 
    </xs:sequence> 
  </xs:complexType>   
     
  <xs:complexType name="DeklaracjaTyp"> 
      <xs:sequence> 
          <xs:element name="Nazwa" type="str:Tekst200Typ"/> 
          <xs:element name="PodstawaPrawna" type="str:Tekst2000Typ"/> 
          <xs:element name="Skladajacy" type="str:Tekst2000Typ"/>   
          <xs:element name="TerminSkladania"> 
            <xs:complexType> 
              <xs:sequence> 
                  <xs:any processContents="skip" /> 
              </xs:sequence> 
           </xs:complexType>           
          </xs:element>             
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          <xs:element name="MiejsceSkladania" type="str:Tekst200Typ"/> 
          <xs:element name="Organ" type="str:Tekst200Typ"/> 
          <xs:element name="RodzajDeklaracji" type="JedenTrzyTyp"/> 
          <xs:element name="DataZmiany" type="xs:date"/> 
          <xs:element name="TypWladania" type="JedenPiecTyp"/> 
          <xs:element name="SkladajacyRodzaj" type="JedenTrzyTyp"/> 
          <xs:element name="AdresNieruchomosci" type="AdresNieruchomosciTyp"/> 
          <xs:element name="Zamieszkala"> 
              <xs:complexType> 
                  <xs:sequence> 
                      <xs:element name="Kompostownik" type="TakNieTyp"/>      
                      <xs:element name="LiczbaMieszkancow" type="xs:positiveInteger"/>                       
                      <xs:element name="StawkaOsobaBezZnizki" type="xs:decimal"/> 
                      <xs:element name="KwotaMiesiecznaBezZnizki" type="xs:decimal"/> 
                      <xs:element name="StawkaOsobaZnizki" type="xs:decimal"/> 
                      <xs:element name="KwotaMiesiecznaZnizki" type="xs:decimal"/>                       
                      <xs:element name="KwotaMiesieczna" type="xs:decimal"/> 
                  </xs:sequence> 
               </xs:complexType> 
           </xs:element>    
           <xs:element name="OrganNazwa" type="str:Tekst200Typ"/> 
           <xs:element name="PodmiotSkladajacy"> 
            <xs:complexType> 
                <xs:sequence> 
                  <xs:element name="Nazwisko" type="str:Tekst200Typ"/> 
                  <xs:element name="Imie" type="str:Tekst200Typ"/>                 
                </xs:sequence> 
            </xs:complexType> 
           </xs:element>            
          <xs:element name="MiejscowoscZlozenia" type="adr:MiejscowoscTyp"/> 
           <xs:element name="DataZlozenia" type="xs:date"/>             
           <xs:element name="Pouczenie"> 
            <xs:complexType> 
              <xs:sequence> 
                  <xs:any processContents="skip" /> 
              </xs:sequence> 
           </xs:complexType>           
          </xs:element>                        
           <xs:element name="Rodo"> 
            <xs:complexType> 
              <xs:sequence> 
                  <xs:any processContents="skip" /> 
              </xs:sequence> 
           </xs:complexType>  
           </xs:element>   
           <xs:element name="Zalacznik" type="ZalacznikTyp"/>                              
           <xs:element name="OswiadczenieTresc" type="str:Tekst200Typ"/> 
           <xs:element name="OswiadczenieRezygnacja" type="SelectTyp"/> 
           <xs:element ref="str:Zalaczniki" minOccurs="0"/>            
        </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
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  <xs:simpleType name="JedenTrzyTyp"> 
      <xs:restriction base="xs:string"> 
          <xs:enumeration value="1"/> 
          <xs:enumeration value="2"/> 
          <xs:enumeration value="3"/> 
      </xs:restriction> 
  </xs:simpleType> 
 
  <xs:simpleType name="JedenPiecTyp"> 
      <xs:restriction base="xs:string"> 
          <xs:enumeration value="1"/> 
          <xs:enumeration value="2"/> 
          <xs:enumeration value="3"/> 
          <xs:enumeration value="4"/> 
          <xs:enumeration value="5"/> 
      </xs:restriction> 
  </xs:simpleType> 
 
  <xs:complexType name="AdresNieruchomosciTyp"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="Miejscowosc" type="adr:MiejscowoscTyp"/> 
            <xs:element name="NumerDomu" type="adr:BudynekTyp"/> 
            <xs:element name="NumerLokalu" type="adr:LokalTyp"/>  
            <xs:element name="KodPocztowy" type="adr:KodPocztowyTyp"/> 
            <xs:element name="Poczta" type="adr:MiejscowoscTyp"/> 
            <xs:element name="Gmina" type="adr:GminaTyp"/> 
            <xs:element name="Wojewodztwo" type="adr:WojewodztwoTyp"/> 
            <xs:element name="Powiat" type="adr:PowiatTyp"/> 
        </xs:sequence> 
  </xs:complexType>    
   
  <xs:simpleType name="TakNieTyp"> 
    <xs:restriction base="xs:string"> 
        <xs:enumeration value="tak"/> 
        <xs:enumeration value="nie"/> 
        <xs:enumeration value=""/> 
    </xs:restriction> 
  </xs:simpleType> 
 
  <xs:simpleType name="SelectTyp"> 
    <xs:restriction base="xs:string"> 
        <xs:enumeration value="1"/> 
        <xs:enumeration value="0"/> 
        <xs:enumeration value=""/> 
    </xs:restriction> 
  </xs:simpleType> 
 
  <xs:complexType name="ZalacznikTyp"> 
    <xs:sequence> 
        <xs:element name="Nazwa" type="str:Tekst200Typ"/> 
        <xs:element name="LiczbaLokali" type="xs:nonNegativeInteger"/> 
        <xs:element name="Lokal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
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          <xs:complexType> 
              <xs:sequence> 
                <xs:element name="NumerLokalu" type="adr:LokalTyp"/>  
                <xs:element name="LiczbaMieszkancow" type="xs:nonNegativeInteger"/>                
                <xs:element name="KwotaMiesieczna" type="xs:decimal"/>  
              </xs:sequence> 
          </xs:complexType> 
        </xs:element>          
        <xs:element name="KwotaMiesieczna" type="xs:decimal"/>  
        <xs:element name="Objasnienia" type="str:Tekst200Typ"/>                                 
    </xs:sequence> 
  </xs:complexType>     
 
</xs:schema> 
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXV/361/21 

Rady Gminy Suwałki z dnia 30 listopada 2021 r.  
 

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

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  

                    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="http://crd.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/gminasuwalki/DL/" 

elementFormDefault="unqualified" attributeFormDefault="unqualified" 

targetNamespace="http://crd.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/gminasuwalki/DL/"  

                    xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"> 

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

schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.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/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/struktura/2009/11/16/" 

schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.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:element name="Dokument" type="DokumentTyp"/> 

  <xs:complexType name="DokumentTyp"> 

    <xs:sequence> 

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

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

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

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

    </xs:sequence> 

  </xs:complexType>  

   

  <xs:complexType name="TrescDokumentuTyp"> 

    <xs:complexContent> 

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

        <xs:sequence> 

          <xs:element name="Podmiot" type="PodmiotTyp"/> 

          <xs:element name="PodmiotInny" type="PodmiotInnyTyp"/> 

          <xs:element name="DaneKontaktowe" type="DaneKontaktoweTyp"/> 

          <xs:element name="Deklaracja" type="DeklaracjaTyp"/> 

        </xs:sequence> 

      </xs:extension> 

    </xs:complexContent> 

  </xs:complexType> 

 

  <xs:complexType name="PodmiotTyp"> 
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      <xs:sequence> 

          <xs:element name="Nazwisko" type="str:Tekst200Typ"/> 

          <xs:element name="Imie" type="str:Tekst200Typ"/> 

          <xs:element name="ImieDrugie" type="str:Tekst200Typ"/> 

          <xs:element name="Pesel" type="oso:PESELTyp"/>    

          <xs:element name="AdresKorespondencyjny" type="AdresKorespondencyjnyTyp"/>                 

    </xs:sequence> 

  </xs:complexType>  

 

  <xs:complexType name="AdresKorespondencyjnyTyp"> 

    <xs:sequence> 

        <xs:element name="Miejscowosc" type="adr:MiejscowoscTyp"/> 

        <xs:element name="Ulica" type="adr:NazwaUlicyTyp"/> 

        <xs:element name="NumerDomu" type="adr:BudynekTyp"/> 

        <xs:element name="NumerLokalu" type="adr:LokalTyp"/>  

        <xs:element name="KodPocztowy" type="adr:KodPocztowyTyp"/> 

        <xs:element name="Poczta" type="adr:MiejscowoscTyp"/> 

        <xs:element name="Wojewodztwo" type="adr:WojewodztwoTyp"/> 

    </xs:sequence> 

</xs:complexType>    

 

  <xs:complexType name="PodmiotInnyTyp"> 

      <xs:sequence> 

          <xs:element name="Nazwa" type="str:Tekst200Typ"/> 

          <xs:element name="NazwaSkrocona" type="str:Tekst200Typ"/> 

          <xs:element name="Regon" type="RegonTyp"/> 

          <xs:element name="Nip" type="oso:NIPTyp"/>                                   

    </xs:sequence> 

  </xs:complexType>   

 

  <xs:simpleType name="RegonTyp"> 

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

         <xs:pattern value="([0-9]{9})?"/> 

       </xs:restriction> 

  </xs:simpleType>   

 

  <xs:complexType name="DaneKontaktoweTyp"> 

      <xs:sequence>   

          <xs:element name="NumerTelefonu" type="adr:TelefonTyp"/>    

          <xs:element name="Email" type="adr:EmailTyp"/>                 

    </xs:sequence> 

  </xs:complexType>   

     

  <xs:complexType name="DeklaracjaTyp"> 

      <xs:sequence> 

          <xs:element name="Nazwa" type="str:Tekst200Typ"/> 

          <xs:element name="PodstawaPrawna" type="str:Tekst2000Typ"/> 

          <xs:element name="Skladajacy" type="str:Tekst2000Typ"/>   

          <xs:element name="TerminSkladania"> 
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            <xs:complexType> 

              <xs:sequence> 

                  <xs:any processContents="skip" /> 

              </xs:sequence> 

           </xs:complexType>           

          </xs:element>             

          <xs:element name="MiejsceSkladania" type="str:Tekst200Typ"/> 

          <xs:element name="Organ" type="str:Tekst200Typ"/> 

          <xs:element name="RodzajDeklaracji" type="JedenTrzyTyp"/> 

          <xs:element name="DataZmiany" type="xs:date"/> 

          <xs:element name="TypWladania" type="JedenPiecTyp"/> 

          <xs:element name="SkladajacyRodzaj" type="JedenTrzyTyp"/> 

          <xs:element name="AdresNieruchomosci" type="AdresNieruchomosciTyp"/>           

          <xs:element name="Miesiace"> 

            <xs:complexType> 

                <xs:sequence> 

                  <xs:element name="Styczen" type="SelectTyp"/> 

                  <xs:element name="Luty" type="SelectTyp"/> 

                  <xs:element name="Marzec" type="SelectTyp"/> 

                  <xs:element name="Kwiecien" type="SelectTyp"/> 

                  <xs:element name="Maj" type="SelectTyp"/> 

                  <xs:element name="Czerwiec" type="SelectTyp"/> 

                  <xs:element name="Lipiec" type="SelectTyp"/> 

                  <xs:element name="Sierpien" type="SelectTyp"/> 

                  <xs:element name="Wrzesien" type="SelectTyp"/> 

                  <xs:element name="Pazdziernik" type="SelectTyp"/> 

                  <xs:element name="Listopad" type="SelectTyp"/> 

                  <xs:element name="Grudzien" type="SelectTyp"/>                

                 </xs:sequence> 

              </xs:complexType> 

            </xs:element>            

          <xs:element name="KwotaRoczna" type="xs:decimal"/>   

           <xs:element name="OrganNazwa" type="str:Tekst200Typ"/> 

           <xs:element name="PodmiotSkladajacy"> 

            <xs:complexType> 

                <xs:sequence> 

                  <xs:element name="Nazwisko" type="str:Tekst200Typ"/> 

                  <xs:element name="Imie" type="str:Tekst200Typ"/>                

                 </xs:sequence> 

              </xs:complexType> 

            </xs:element>            

            <xs:element name="MiejscowoscZlozenia" type="adr:MiejscowoscTyp"/> 

           <xs:element name="DataZlozenia" type="xs:date"/>             

           <xs:element name="Pouczenie"> 

            <xs:complexType> 

              <xs:sequence> 

                  <xs:any processContents="skip" /> 

              </xs:sequence> 

           </xs:complexType>           
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          </xs:element>                        

           <xs:element name="Rodo"> 

            <xs:complexType> 

              <xs:sequence> 

                  <xs:any processContents="skip" /> 

              </xs:sequence> 

           </xs:complexType>  

           </xs:element>                            

           <xs:element name="OswiadczenieTresc" type="str:Tekst200Typ"/> 

           <xs:element name="OswiadczenieRezygnacja" type="SelectTyp"/> 

           <xs:element ref="str:Zalaczniki" minOccurs="0"/>            

        </xs:sequence> 

  </xs:complexType> 

   

  <xs:simpleType name="JedenTrzyTyp"> 

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

          <xs:enumeration value="1"/> 

          <xs:enumeration value="2"/> 

          <xs:enumeration value="3"/> 

      </xs:restriction> 

  </xs:simpleType> 

 

  <xs:simpleType name="JedenPiecTyp"> 

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

          <xs:enumeration value="1"/> 

          <xs:enumeration value="2"/> 

          <xs:enumeration value="3"/> 

          <xs:enumeration value="4"/> 

          <xs:enumeration value="5"/> 

      </xs:restriction> 

  </xs:simpleType> 

 

  <xs:complexType name="AdresNieruchomosciTyp"> 

        <xs:sequence> 

            <xs:element name="Miejscowosc" type="adr:MiejscowoscTyp"/> 

            <xs:element name="NumerDomu" type="adr:BudynekTyp"/> 

            <xs:element name="NumerLokalu" type="adr:LokalTyp"/>  

            <xs:element name="KodPocztowy" type="adr:KodPocztowyTyp"/> 

            <xs:element name="Poczta" type="adr:MiejscowoscTyp"/> 

            <xs:element name="Wojewodztwo" type="adr:WojewodztwoTyp"/> 

        </xs:sequence> 

  </xs:complexType>    

   

  <xs:simpleType name="TakNieTyp"> 

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

        <xs:enumeration value="tak"/> 

        <xs:enumeration value="nie"/> 

        <xs:enumeration value=""/> 

    </xs:restriction> 
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  </xs:simpleType> 

 

  <xs:simpleType name="SelectTyp"> 

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

        <xs:enumeration value="1"/> 

        <xs:enumeration value="0"/> 

        <xs:enumeration value=""/> 

    </xs:restriction> 

  </xs:simpleType> 

   

</xs:schema> 
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