
Projekt

z dnia  11 lutego 2014 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia .................... 2014 r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu 

składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Na podstawie art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zmianami) oraz art. 18 ust 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianą), 

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki Komunalnej oraz Komisję 
Finansów, 

Rada Miasta Rybnika 
uchwala:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej 
przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika, w brzmieniu stanowiącym załącznik 
nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Deklarację o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest dostarczyć do Urzędu Miasta 
Rybnika przy ul. Rzecznej 8 lub ul. Bolesława Chrobrego 2, w terminach: 

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej 
nieruchomości odpadów komunalnych, 

2) 14 dni od dnia wystąpienia zmian danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych 
powstających na danej nieruchomości.

§ 3. 1. Deklaracja może być złożona w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Elektronicznych 
Usług Publicznych (PePU) dostępnej pod adresem: https://www.sekap.pl . 

2. Warunkiem korzystania z PeUP jest akceptacja regulaminu świadczenia usług oraz założenie indywidualnej 
skrzynki kontaktowej, która będzie służyła do wymiany dokumentów elektronicznych z urzędem. 

3. Elektroniczny formularz służący do przygotowania deklaracji w formie elektronicznej jest dostępny na PeUP 
w ramach karty usług o nazwie „Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi”. 

4. Przy pomocy elektronicznego formularza, przygotowany jest dokument elektroniczny w formacie XML, 
którego strukturę opisuje tabela stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

5. Przed wysłaniem dokumentu elektronicznego należy go opatrzyć bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem 
zaufanym ePUAP, albo podpisem składanym przy użyciu certyfikatu wystawionego przez Centrum Certyfikacji 
SEKAP. 

6. Podpisany dokument elektroniczny jest przesyłany na elektroniczną skrzynkę podawczą urzędu.

§ 4. Traci moc uchwała Nr 608/XL/2013 Rady Miasta Rybnika z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r. poz. 7308). 
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego z wyjątkiem § 3, który wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2014 r.
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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ………….. 
Rady Miasta Rybnika 
z dnia …………… 2014 r. 

 
POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM K OLOREM 

______________________________________________________________________________________________________ 
 

DEKLARACJA  
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 
 

Podstawa prawna:             Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
                                          (tekst  jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.). 
 

Składający:                       Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych                     
                                          oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu,                       
                                          a także innych podmiotów władających nieruchomością. 
 

Miejsce składania deklaracji:                      Urząd Miasta Rybnika, 44-200 Rybnik, ul. Rzeczna 8 lub ul. Bolesława Chrobrego 2. 
 

                  
Organ właściwy do złożenia deklaracji:      Prezydent Miasta Rybnika.     
 

A. OBOWIĄZEK ZŁO ŻENIA DEKLARACJI 
 
 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji:  (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

     □    deklaracja 

     □    zmiana danych zawartych w deklaracji od      ………………………………….……… 
                                                                                                                    (dzień – miesiąc – rok) 
 
 

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJ Ę  
*dotyczy osób fizycznych          **dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej 
 
 

Składający: 

       □    osoba fizyczna              □    osoba prawna            □    jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 
 
Nazwisko i imię* / pełna nazwa** 
 
 
Numer PESEL* 
 

Identyfikator REGON** Numer NIP** Symbol PKD** 

 

ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY** 
 

Kraj 
 

Województwo Powiat 

Gmina 
 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość 
 

Kod pocztowy Poczta 

 

C. ADRES NIERUCHOMO ŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
 

Gmina 
RYBNIK 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

Dzielnica 
 

Kod pocztowy Poczta 

Obręb/arkusz/numer działki 
 
Lokalizacja miejsca odbioru odpadów (gdy jest inna, niż adres nieruchomości, na której powstają odpady) 
 
 
 

1. Dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkałych 
 

 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji zamieszkuje:  ……….…………. 
                                                                                                                                                                                                                    (liczba mieszkańców) 

Wyliczenie miesięcznej opłaty: 
 

….………………….……….      X      ………………………………      =      ……………….….……….………… zł 
             (liczba mieszkańców)                                                     (stawka opłaty)                                         (iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty) 

                                                             

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi …………………………..……. zł 

(słownie ……….………………………………………………………………………………..……………..………...) 
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2. Dotyczy właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady 
 

 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji odpady komunalne     

gromadzone są w pojemnikach:  
 

a)   pojemnik 110/120 l   …......………….……….      X     …………..….      =    ..……………………….………… zł 
                                                      (miesięczna liczba pojemników)                     (stawka opłaty)                   (iloczyn  liczby pojemników i stawki opłaty) 

 

b)   pojemnik 240 l          …......………….……….      X     …………..….      =    ..……………………….………… zł 
                                                      (miesięczna liczba pojemników)                     (stawka opłaty)                   (iloczyn  liczby pojemników i stawki opłaty) 

 

c)   pojemnik 1100 l        …......………….……….      X     …………..….      =    ..……………………….………… zł 
                                                      (miesięczna liczba pojemników)                     (stawka opłaty)                   (iloczyn  liczby pojemników i stawki opłaty) 

 

d)   pojemnik 5m3           …......………….……….      X     …………..….      =    ..……………………….………… zł 
                                                      (miesięczna liczba pojemników)                     (stawka opłaty)                   (iloczyn  liczby pojemników i stawki opłaty) 

 

e)   pojemnik 7m3           …......………….……….      X     …………..….      =    ..……………………….………… zł 
                                                      (miesięczna liczba pojemników)                     (stawka opłaty)                   (iloczyn  liczby pojemników i stawki opłaty) 

 

f)   pojemnik 10m3          …......………….……….      X     …………..….      =    ..……………………….………… zł 
                                                      (miesięczna liczba pojemników)                     (stawka opłaty)                   (iloczyn  liczby pojemników i stawki opłaty) 

 

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi ..…………………….………… zł 
                                                                                                                                                                                                 (suma pozycji a – f) 
 

(słownie …………………………………………………………………………………………………..……….….....) 
 

 

3. Dotyczy właścicieli nieruchomości, których część nieruchomości stanowi nieruchomość, o której mowa           
w pkt 1,  a w części nieruchomość, o której mowa w pkt 2. 
 

 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości, wskazanej w części C niniejszej deklaracji, odpady komunalne powstają     

w sposób określony w pkt 1 i 2.  

 
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

wynosi ………………………………………………………………...…..zł  
                                                  (należy wpisać sumę opłat z punktów 1 i 2) 
  

(słownie ………………………………………………………………………………………..……………………….. ) 
 

 

D.  ZAŁĄCZNIKI   (należy wymienić rodzaj załącznika) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

E. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJ Ę   
 

 

 
 
 
 
 

       ………………………………………                                                 …………………..……………….. 
                              (miejscowość i data)                                                                                                                        (czytelny podpis) 
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F. ADNOTACJE ORGANU 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Pouczenie: 
 
1) W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach kwoty wynikającej z 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 2012 r. poz. 1015). 

 
2) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć Prezydentowi Miasta Rybnika deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania            
na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 

 
3) 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                   
jest obowiązany złożyć Prezydentowi Miasta Rybnika nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.  
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 

 
Objaśnienia: 
 
1) Wypełniając deklarację należy mieć na uwadze, że najemca, dzierżawca lokalu/pomieszczenia na nieruchomości zamieszkałej 

powinien: 
− złożyć indywidualnie deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
− w przypadku wspólnego korzystania z pojemników na odpady z właścicielem nieruchomości zamieszkałej powinien poświadczyć       

ten fakt kopią umowy na wspólne korzystanie z pojemników (umowa stanowi załącznik do deklaracji). 
 
2) Wypełniając deklarację należy pamiętać o prawidłowym wskazaniu identyfikatora, którym jest numer PESEL lub NIP.         
 
3) Właściciel nieruchomości, a w imieniu spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych organ reprezentujący te jednostki, 

składa deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obejmującą całą nieruchomość i pełną wysokość 
opłaty. Kwotę opłaty należy wpłacać w ratach i terminach określonych odrębną uchwałą.  

 
4) Lokalizację miejsca odbioru odpadów wpisują do deklaracji tylko właściciele nieruchomości, którzy gromadzą odpady w innym 

miejscu (należy podać adres tego miejsca).  
 
5) Właścicieli nieruchomości, na której powstają odpady komunalne - określonej w części C deklaracji, podzielono na trzy grupy opisane     

w punktach 1, 2 i 3:  
 
Punkt 1 - dotyczy właścicieli nieruchomości, na których istnieją budynki mieszkalne jednorodzinne lub wielomieszkaniowe oraz stale           
i czasowo zamieszkują mieszkańcy. Właściciele tych nieruchomości wypełniają deklarację w częściach: A, B, C pkt 1, D i E. 
 
Wyliczenie miesięcznej opłaty dla tego typu nieruchomości stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość     
oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przypadającej na jednego mieszkańca.   
 
Punkt 2 - dotyczy właścicieli nieruchomości, na których prowadzona jest wszelkiego rodzaju działalność handlowa, usługowa, 
rzemieślnicza, a także każda nieruchomość, na której powstają odpady, np. ogródki działkowe, działki rekreacyjne, cmentarze itp. 
Właściciele tych nieruchomości wypełniają deklarację w częściach: A, B, C pkt 2, D i E. 
 
Wyliczenie miesięcznej opłaty dla tego typu nieruchomości stanowi iloczyn ilości wszystkich pojemników o określonej wielkości - 
odbieranych w ciągu miesiąca oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 
Punkt 3 - dotyczy właścicieli nieruchomości, na których istnieją budynki mieszkalne jednorodzinne lub wielomieszkaniowe oraz stale           
i czasowo zamieszkują mieszkańcy i równocześnie prowadzona jest wszelkiego rodzaju działalność handlowa, usługowa lub rzemieślnicza. 
Właściciele tych nieruchomości wypełniają deklarację w częściach A, B, C, D i E. Wyliczenia miesięcznej opłaty należy dokonać poprzez 
wypełnienie w części C pkt 1 i 2, a następnie zsumowanie naliczonych opłat w pkt 3. 
 
6) Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna uchwała. 
 
7) Składający deklarację zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające dane w niej zawarte. Załącznikami do deklaracji  

w szczególności są: 
− pełnomocnictwo - w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika, 
− kopia umowy - w przypadku korzystania przez właścicieli kilku sąsiadujących ze sobą nieruchomości ze wspólnego punktu 

gromadzenia odpadów. 
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Załącznik nr 2 do Uchwały Nr ………….. 
Rady Miasta Rybnika 
z dnia …………… 2014 r. 

 
Zakres informacji oraz powiązań między nimi w formularzu elektronicznym deklaracji o wysokości opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  
 

Kolejność Element Nazwa elementu Wartość Typ Uwagi 

1 Obowiązek Złożenia A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA 
DEKLARACJI 

 Złożony  

1.1 Okoliczności Powodujące 
Złożenie Deklaracji 

Okoliczności powodujące obowiązek 
złożenia deklaracji 

 Wybór 
elementu 

Do wyboru element 1.1.1 albo 1.1.2 
Wymagany jeden z elementów.  

1.1.1 Pierwsza deklaracja True Wartość 
logiczna 
tak/nie 

 

1.1.2 Zmiana zmiana danych zawartych w deklaracji  Złożony Jego wystąpienie oznacza wybranie 
elementu. 

1.1.2.1 Data data zmiany od Wpisywana Pole typu Data  Wymagane po wybraniu elementy 
Zmiana (1.1.2). 
Format daty: rok-miesiąc- dzień 
(RRRR-MM-DD) 

2 Dane Składającego B. DANE SKŁADAJĄCEGO 
DEKLARACJĘ 

 Złożony  

2.1 Rodzaj Podmiotu Rodzaj podmiotu składającego deklarację  Wybór 
elementu 

Do wyboru element 2.1.1 albo 2.1.2 
albo 2.1.3 
Wymagany jeden z elementów. 

2.1.1 Osoba Fizyczna Dane Osoba fizyczna  Złożony Jego wystąpienie oznacza wybranie 
elementu. 

2.1.1.1 Nazwisko Nazwisko Wpisywana Pole tekstowe 
Max.40 znaków 

Możliwość wprowadzanie 3 
elementów. 
Wymagany przynajmniej 1 
Dopuszczalny jest  dodatkowy 
atrybut  „rodzaj Członu”  z 
wartościami pierwszy, drugi, trzeci. 

2.1.1.2 Imię Imię Wpisywana Pole tekstowe 
max. 30 
znaków 
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2.1.1.3 PESEL PESEL 
 

Wpisywana Pole tekstowe, 
zawierające 11 
cyfr 

Wymagany po wyborze elementu 
2.1.1 

2.1.1.4 REGON Numer REGON Wpisywana Pole tekstowe 
zawierające 
cyfry 

Dopuszczalne wartości: 
14 cyfr albo 7cyfr albo 9 cyfr 

2.1.1.5 NIP Numer NIP Wpisywana Pole tekstowe  
zawierające 
10 cyfr 

 

2.1.1.6 Adres Zamieszkania Adres zamieszkania  Złożony  

2.1.1.6.1 Kod Pocztowy Kod pocztowy Wpisywana Pole tekstowe  
max. 10 

 

2.1.1.6.2 Poczta Poczta Wpisywana Pole tekstowe 
max. 56 
znaków 

 

2.1.1.6.3 Miejscowość Miejscowość Wpisywana Pole tekstowe 
max. 56 
znaków 

 

2.1.1.6.4 Ulica Ulica Wpisywana Pole tekstowe 
max. 65 
znaków 

Dopuszczalny dodatkowy atrybut 
"rodzaj Ulicy" z wartościami 
zgodnymi z słownikiem TERYT 

2.1.1.6.5 Budynek Nr budynku Wpisywana Pole tekstowe  
max. 9 znaków  
 

Dopuszczone wartości: cztery znaki 
lub cztery znaki +”/”+cztery znaki 

2.1.1.6.6 Lokal Nr lokalu 
  

Wpisywana Pole tekstowe 
max. 10 
znaków 

 

2.1.1.6.7 Kraj Kod kraju Wpisywana Pole tekstowe 
2 litery 

Dopuszczone wartości kody krajów 
zgodne z normą ISO 3166 
 

2.1.1.6.8 Województwo Województwo Wpisywana Pole tekstowe 
max. 36 
znaków 

 

2.1.1.6.9 Powiat Powiat Wpisywana Pole tekstowe  
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max. 36 
znaków 

2.1.1.6.10 Gmina Gmina Wpisywana Pole tekstowe 
max. 36 
znaków 

 

2.1.2 Osoba Prawna Dane Osoba prawna  Złożony Jego wystąpienie oznacza wybranie 
elementu. 

2.1.2.1 Nazwa Pełna Pełna nazwa Wpisywana Pole tekstowe 
max. 100 
znaków 

 

2.1.2.2 REGON Numer REGON Wpisywana Pole tekstowe 
zawierające 
cyfry 

Dopuszczalne wartości: 
14 cyfr albo 7cyfr albo 9 cyfr 

2.1.2.3 NIP Numer NIP Wpisywana Pole tekstowe  
zawierające 
10 cyfr 

 

2.1.2.4 PKD Symbol PKD Wpisywana Pole tekstowe 
dokładnie 7 
znaków 

Format PKD dwie cyfry +” .” + dwie 
cyfry+”.”+litera 

2.1.2.5 Adres Siedziby   Złożony  

2.1.2.5.1 Kod Pocztowy Kod pocztowy Wpisywana Pole tekstowe  
max. 10 

 

2.1.2.5.2 Poczta Poczta Wpisywana Pole tekstowe 
max. 56 
znaków 

 

2.1.2.5.3 Miejscowość Miejscowość Wpisywana Pole tekstowe 
max. 56 
znaków 

 

2.1.2.5.4 Ulica Ulica Wpisywana Pole tekstowe 
max. 65 
znaków 

Dopuszczalny dodatkowy atrybut 
„rodzaj Ulicy” z wartościami 
zgodnymi z słownikiem TERYT 

2.1.2.5.5 Budynek Nr budynku Wpisywana Pole tekstowe  
max. 9 znaków  
 

Dopuszczone wartości: cztery znaki 
lub cztery znaki +”/”+cztery znaki 
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2.1.2.5.6 Lokal Nr lokalu 
  

Wpisywana Pole tekstowe 
max. 10 
znaków 

 

2.1.2.5.7 Kraj Kod kraju Wpisywana Pole tekstowe 
2 litery 

Dopuszczone wartości kody krajów 
zgodne z normą ISO 3166 
 

2.1.2.5.8 Województwo Województwo Wpisywana Pole tekstowe 
max. 36 
znaków 

 

2.1.2.5.9 Powiat Powiat Wpisywana Pole tekstowe 
max. 36 
znaków 

 

2.1.2.5.10 Gmina Gmina Wpisywana Pole tekstowe 
max. 36 
znaków 

 

2.1.3 Jednostka Organizacyjna Jednostka organizacyjna nieposiadająca 
osobowości prawnej 

   

2.1.3.1 Nazwa Pełna Pełna nazwa Wpisywana Pole tekstowe 
max. 100 
znaków 

 

2.1.3.2 REGON Numer REGON Wpisywana Pole tekstowe 
zawierające 
cyfry 

Dopuszczalne wartości: 
14 cyfr albo 7cyfr albo 9 cyfr 

2.1.3.3 NIP Numer NIP Wpisywana Pole tekstowe  
zawierające 
10 cyfr 

 

2.1.3.4 PKD Symbol PKD Wpisywana Pole tekstowe 
dokładnie 7 
znaków 

Format PKD dwie cyfry +” .” + dwie 
cyfry+”.”+litera 

2.1.3.5 Adres Siedziby   Złożony  

2.1.3.5.1 Kod Pocztowy Kod pocztowy Wpisywana Pole tekstowe  
max. 10 

 

2.1.3.5.2 Poczta Poczta Wpisywana Pole tekstowe 
max. 56 
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znaków 
2.1.3.5.3 Miejscowość Miejscowość Wpisywana Pole tekstowe 

max. 56 
znaków 

 

2.1.3.5.4 Ulica Ulica Wpisywana Pole tekstowe 
max. 65 
znaków 

Dopuszczalny dodatkowy atrybut 
„rodzaj Ulicy” z wartościami 
zgodnymi z słownikiem TERYT 

2.1.3.5.5 Budynek Nr budynku Wpisywana Pole tekstowe  
max. 9 znaków  
 

Dopuszczone wartości: cztery znaki 
lub cztery znaki +”/”+cztery znaki 

2.1.3.5.6 Lokal Nr lokalu 
  

Wpisywana Pole tekstowe 
max. 10 
znaków 

 

2.1.3.5.7 Kraj Kod kraju Wpisywana Pole tekstowe 
2 litery 

Dopuszczone wartości kody krajów 
zgodne z normą ISO 3166 
 

2.1.3.5.8 Województwo Województwo Wpisywana Pole tekstowe 
max. 36 
znaków 

 

2.1.3.5.9 Powiat Powiat Wpisywana Pole tekstowe 
max. 36 
znaków 

 

2.1.3.5.10 Gmina Gmina Wpisywana Pole tekstowe 
max. 36 
znaków 

 

3 Adres Nieruchomości C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA 
KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY 
KOMUNALNE 

 Złożony  

3.1 Adres   Złożony  

3.1.1 Kod Pocztowy Kod pocztowy Wpisywana Pole tekstowe  
max. 10 

 

3.1.2 Poczta Poczta Wpisywana Pole tekstowe 
max. 56 
znaków 
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3.1.3 Miejscowość Miejscowość Wpisywana Pole tekstowe 
max. 56 
znaków 

 

3.1.4 Ulica Ulica Wpisywana Pole tekstowe 
max. 65 
znaków 

Dopuszczalny dodatkowy atrybut 
"rodzajUlicy" z wartościami 
zgodnymi z słownikiem TERYT 

3.1.5 Budynek Nr budynku Wpisywana Pole tekstowe  
max. 9 znaków  
 

Dopuszczone wartości: cztery znaki 
lub cztery znaki +”/”+cztery znaki 

3.1.6 Lokal Nr lokalu 
  

Wpisywana Pole tekstowe 
max. 10 
znaków 

 

3.1.7 Gmina Gmina Wpisywana Pole tekstowe 
max. 36 
znaków 

 

3.2 Dzielnica Dzielnica Wpisywana Pole tekstowe  
max. 50 
znaków 

 

3.3 Obręb Obręb Wpisywana Pole tekstowe  
max. 20 
znaków 

 

3.4 Arkusz Arkusz Wpisywana Pole tekstowe  
max. 20 
znaków 

 

3.5 Nr Działki Numer działki Wpisywana Pole tekstowe  
max. 20 
znaków 

 

3.6 Lokalizacja Pojemników Lokalizacja miejsca odbioru odpadów (gdy 
jest inna niż adres nieruchomości, na 
której powstają odpady) 

Wpisywana Pole tekstowe  
max. 200 
znaków 

 

3.7 Opłata Zamieszkałe 1. Dotyczy właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych 

 Złożony  

3.7.1 Liczba Mieszkańców Liczba mieszkańców zamieszkujących 
nieruchomość 

Wpisywana Pole liczbowe 
Liczby 

Pole obowiązkowe. Domyślna 
wartość: zero 
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naturalne z 
zerem 

3.7.2 Miesięczna Stawka Miesięczna stawka opłaty (zł) Wpisywana Pole liczbowe 
Liczby 
dziesiętne 

Pole obowiązkowe. Domyślna 
wartość: zero 

3.7.3 Wysokość Opłaty Miesięczna wysokość opłaty, tj. iloczyn 
liczby mieszkańców zamieszkujących 
nieruchomość i miesięcznej stawki opłaty 
(zł) 

Wpisywana Pole liczbowe 
Liczby 
dziesiętne 

Pole obowiązkowe. Domyślna 
wartość: zero 

3.7.4 Wysokość Opłaty 
Potwierdzona 

Miesięczna wysokość opłaty - 
potwierdzona 

Wpisywana Pole liczbowe 
Liczby 
dziesiętne 

Pole obowiązkowe. Domyślna 
wartość: zero 

3.7.5 Wysokość Opłaty Słownie Miesięczna wysokość opłaty słownie Wpisywana Pole tekstowe  
max. 200 
znaków 

Pole obowiązkowe. Domyślna 
wartość: „zero złotych” 

3.8 Opłata Niezamieszkałe 2. Dotyczy właścicieli nieruchomości 
niezamieszkałych, na których powstają 
odpady 

 Złożony  

3.8.1 Oświadczenie Niezam Oświadczam, że na terenie nieruchomości, 
wskazanej w części C niniejszej deklarcji, 
odpady komunalne gromadzone są w 
pojemnikach: 

 Złożony  

3.8.1.1 Poj 110 a) pojemnik 110/120 l  Złożony  

3.8.1.1.1 Liczba Pojemników Liczba pojemników Wpisywana Pole liczbowe 
Liczby 
naturalne z 
zerem 

Pole obowiązkowe. Domyślna 
wartość: zero 

3.8.1.1.2 Miesięczna Stawka Miesięczna stawka opłaty (zł) Wpisywana Pole liczbowe 
Liczby 
dziesiętne 

Pole obowiązkowe. Domyślna 
wartość: zero 

3.8.1.1.3 Wysokość Opłaty Miesięczna wysokość opłaty, tj. iloczyn 
liczby pojemników i miesięcznej stawki 
opłaty (zł) 

Wpisywana Pole liczbowe 
Liczby 
dziesiętne 

Pole obowiązkowe. Domyślna 
wartość: zero 

Id: 218DA351-9AB4-49ED-9132-4D2C1F57FDDA. Projekt Strona 7



3.8.1.2 Poj 240 b) pojemnik 240 l  Złożony  

3.8.1.2.1 Liczba Pojemników Liczba pojemników Wpisywana Pole liczbowe 
Liczby 
naturalne z 
zerem 

Pole obowiązkowe. Domyślna 
wartość: zero 

3.8.1.2.2 Miesięczna Stawka Miesięczna stawka opłaty (zł) Wpisywana Pole liczbowe 
Liczby 
dziesiętne 

Pole obowiązkowe. Domyślna 
wartość: zero 

3.8.1.2.3 Wysokość Opłaty Miesięczna wysokość opłaty, tj. iloczyn 
liczby pojemników i miesięcznej stawki 
opłaty (zł) 

Wpisywana Pole liczbowe 
Liczby 
dziesiętne 

Pole obowiązkowe. Domyślna 
wartość: zero 

3.8.1.3 Poj 1100 c) pojemnik 1100 l  Złożony  

3.8.1.3.1 Liczba Pojemników Liczba pojemników Wpisywana Pole liczbowe 
Liczby 
naturalne z 
zerem 

Pole obowiązkowe. Domyślna 
wartość: zero 

3.8.1.3.2 Miesięczna Stawka Miesięczna stawka opłaty (zł) Wpisywana Pole liczbowe 
Liczby 
dziesiętne 

Pole obowiązkowe. Domyślna 
wartość: zero 

3.8.1.3.3 Wysokość Opłaty Miesięczna wysokość opłaty, tj. iloczyn 
liczby pojemników i miesięcznej stawki 
opłaty (zł) 

Wpisywana Pole liczbowe 
Liczby 
dziesiętne 

Pole obowiązkowe. Domyślna 
wartość: zero 

3.8.1.4 Poj 5 d) pojemnik 5 m3  Złożony  

3.8.1.4.1 Liczba Pojemników Liczba pojemników Wpisywana Pole liczbowe 
Liczby 
naturalne z 
zerem 

Pole obowiązkowe. Domyślna 
wartość: zero 

3.8.1.4.2 Miesięczna Stawka Miesięczna stawka opłaty (zł) Wpisywana Pole liczbowe 
Liczby 
dziesiętne 

Pole obowiązkowe. Domyślna 
wartość: zero 

3.8.1.4.3 Wysokość Opłaty Miesięczna wysokość opłaty, tj. iloczyn 
liczby pojemników i miesięcznej stawki 
opłaty (zł) 

Wpisywana Pole liczbowe 
Liczby 
dziesiętne 

Pole obowiązkowe. Domyślna 
wartość: zero 
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3.8.1.5 Poj 7 e) pojemnik 7 m3  Złożony  

3.8.1.5.1 Liczba Pojemników Liczba pojemników Wpisywana Pole liczbowe 
Liczby 
naturalne z 
zerem 

Pole obowiązkowe. Domyślna 
wartość: zero 

3.8.1.5.2 Miesięczna Stawka Miesięczna stawka opłaty (zł) Wpisywana Pole liczbowe 
Liczby 
dziesiętne 

Pole obowiązkowe. Domyślna 
wartość: zero 

3.8.1.5.3 Wysokość Opłaty Miesięczna wysokość opłaty, tj. iloczyn 
liczby pojemników i miesięcznej stawki 
opłaty (zł) 

Wpisywana Pole liczbowe 
Liczby 
dziesiętne 

Pole obowiązkowe. Domyślna 
wartość: zero 

3.8.1.6 Poj 10 f) pojemnik 10 m3  Złożony  

3.8.1.6.1 Liczba Pojemników Liczba pojemników Wpisywana Pole liczbowe 
Liczby 
naturalne z 
zerem 

Pole obowiązkowe. Domyślna 
wartość: zero 

3.8.1.6.2 Miesięczna Stawka Miesięczna stawka opłaty (zł) Wpisywana Pole liczbowe 
Liczby 
dziesiętne 

Pole obowiązkowe. Domyślna 
wartość: zero 

3.8.1.6.3 Wysokość Opłaty Miesięczna wysokość opłaty, tj. iloczyn 
liczby pojemników i miesięcznej stawki 
opłaty (zł) 

Wpisywana Pole liczbowe 
Liczby 
dziesiętne 

Pole obowiązkowe. Domyślna 
wartość: zero 

3.8.1.7 Wysokość Opłaty 
Potwierdzona 

Miesięczna wysokość opłaty - 
potwierdzona (suma pozycji a-f) 

Wpisywana Pole liczbowe 
Liczby 
dziesiętne 

 

3.8.1.8 Wysokość Opłaty Słownie Miesięczna wysokość opłaty słownie Wpisywana Pole tekstowe  
max. 200 
znaków 

 

3.9 Oplata Mieszane 3. Dotyczy właścicieli nieruchomości, 
których część nieruchomości stanowi 
nieruchomość, o której mowa w pkt 1, a 
część nieruchomość, o której mowa w pkt 
2 

 Złożony  
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3.9.1 Oświadczenie Mieszane Oświadczam, że na terenie nieruchomości, 
wskazanej w części C niniejszej deklarcji, 
odpady komunalne powstają w sposób 
określony w pkt 1 i 2. 

 Złożony  

3.9.1.1 Wysokość Opłaty Miesięczna wysokość opłaty, tj. suma 
wyliczonych opłat z punktów 1 i 2 

Wpisywana Pole liczbowe 
Liczby 
dziesiętne 

Pole obowiązkowe. Domyślna 
wartość: zero 

3.9.1.2 Wysokość Opłaty Słownie Miesięczna wysokość opłaty słownie Wpisywana Pole tekstowe  
max. 200 
znaków 

Pole obowiązkowe. Domyślna 
wartość: „zero złotych” 

4  Załączniki D. ZAŁĄCZNIKI  Złożony  

4.1 Załącznik   Złożony Możliwość wystąpienia wielu 
elementów. 
Dodatkowe atrybuty: 

• Format – format pliku 
opisany zgodny z RFC 2045, 
informacja techniczna 

• Kodowanie – base64 - 
oznacza że w elemencie 
zawartość zostanie 
umieszczona zakodowana w 
base64 zawartość pliku lub 
danych XML URI - oznacza 
że w elemencie zawartość 
będzie umieszczony 
odnośnik do pliku z 
zawartością np. "skan.jpg" 
lub "/załączniki/skan.jpg" 
lub 
"http://jakisadresurl.pl/skan.j
pg" XML - oznacza że w 
elemencie zawartość będzie 
umieszczona tekstowa 
zawartość XML 
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• Nazwa Pliku – pole tekstowe 
4.1.1 Dane Załącznika Plik załącznika Wskazanie 

pliku Pole tekstowe   Zawartość załącznika jest 
uzależniona od wartości atrybutu 
kodowanie: dla URI - w Zawartość 
Załącznika zostanie umieszczony 
URL do pliku załącznika dla base64 
- w Zawartość Załącznika zostanie 
umieszczona zakodowana w Base64 
zawartość załącznika 

4.1.2 Opis Załącznika Opis załącznika Wpisywana Pole tekstowe    

5 Forma Odbioru Forma odbioru dokumentów  Lista wartości  
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