
UCHWAŁA NR 103/VI/2019
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE

z dnia 25 lutego 2019 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 
z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (t. j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.), Rada Miejska w Piasecznie uchwala, co 
następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Piaseczno:

1) deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości 
zamieszkałych (DOZ - 1) stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2) deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości 
niezamieszkałych (DON - 1) stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

3) deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których 
znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - 
wypoczynkowe jedynie przez cześć roku (DOL - 1) stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

4) deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości 
zamieszkałych przez rodziny wielodzietne (DOW-1) stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Deklaracje, o których mowa w ust. 1 właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie 
Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 lub w Wydziale Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta 
i Gminy Piaseczno przy ul. Wojska Polskiego 54 w następujący sposób:

1) pisemnie w formie papierowej

2) za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą z uwzględnieniem 
paragrafu 2 niniejszej uchwały

3. Określa się, iż deklaracje o których mowa w ust.1 należy złożyć w terminie określonym w art. 6m 
ust. 1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.)

§ 2. 1. Deklarację właściciel nieruchomości może złożyć w formie elektronicznej za pomocą 
opublikowanych formularzy w formacie XML, korzystając z elektronicznej skrzynki podawczej Gminy 
Piaseczno udostępnionej na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

2. Przekazywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej deklaracji musi odbywać się 
w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych w nich zawartych oraz 
w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 14 marca 2019 r.

Poz. 3450



3. Układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji w formacie XML określają załączniki nr 5, 6, 
7 i 8 do niniejszej uchwały.

4. Dopuszcza się składanie deklaracji we wszystkich formatach wymienionych w Rozporządzeniu Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów 
elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii 
dokumentów elektronicznych (t. j.:Dz. U. z 2018 r., poz. 180)

5. Deklaracja przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem 
potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

§ 3. 1. W przypadku gdy właściciel nieruchomości korzysta ze zwolnień z opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w części gospodarstw domowych stanowiących rodziny wielodzietne, w rozumieniu 
ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832 ze zm.) i członkowie 
rodziny nie posiadają Kart Dużej Rodziny do deklaracji należy dołączyć:

a) oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej 
przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci,

b) oświadczenie o planowanym terminie ukończeniu nauki w danej placówce lub zaświadczenie z danej 
placówki  o planowanym terminie ukończeniu nauki - w przypadku gdy dzieci ukończyły 18 rok życia.

c) oświadczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności - w przypadku gdy dzieci 
ukończyły 18 rok życia i posiadają orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.”

§ 4. Traci moc Uchwała nr 292/XII/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 września 2015 r. 
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Piaseczno (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r. 
poz. 9467) oraz Uchwała nr 508/XIX/2016 z dnia 16 marca 2016 r. Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie 
zmiany Uchwały nr 292/XII/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie ustalenia wzoru deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 
położonych na terenie Gminy Piaseczno (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 3112) oraz Uchwała nr 
1291/XLIII/2018 z dnia 17 stycznia 2018 r. Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie zmiany Uchwały nr 
292/XII/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie 
Gminy Piaseczno (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 933)

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno

§ 6. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2019 r.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie

mgr inż. Piotr Obłoza
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1. Nr dokumentu 

DOZ-1  DEKLARACJA O WYSOKO ŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI  
KOMUNALNYMI - NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE i MIESZANE 

Podstawa 
prawna:  

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 
1454 ze. zm.), zwaną dalej ucpg 

Składaj ący: Deklaracja przeznaczona dla właścicieli nieruchomości oraz innych podmiotów władających 
nieruchomościami, na których zamieszkują mieszkańcy a także nieruchomości, która w części stanowi 
nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy oraz w części na której nie zamieszkują mieszkańcy a 
powstają odpady komunalne.  Termin składania : W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na 
danej nieruchomości odpadów komunalnych; 
W terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany danych określonych w poprzednio złożonej deklaracji. 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI  
 2. Nazwa i adres siedziby organu, do którego nale ży zło żyć deklaracj ę 

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno  

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno     ul. Ko ściuszki 5, 05 – 500 Piaseczno 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 
3. Zaznaczyć właściwy kwadrat:  

 1. pierwsza deklaracja (data od kiedy obowiązuje) …………………………………. 

 2. zmiana danych zawartych w deklaracji (data zaistnienia zmian) ………………………………………………………………… 

 3. korekta danych zawartych w deklaracji (data) ………………………………………………………………… 

C. INFORMACJA O OKOLICZNO ŚCIACH UZASADNIAJ ĄCYCH ZŁOŻENIE NOWEJ DEKARACJI 

 jeżeli w poz. 3 zaznaczono kwadrat 2 lub 3 proszę uzupełnić poz. 4 

4. Opis okoliczno ści uzasadniaj ących zło żenie nowej deklaracji (np.: akt notarialny kupna – sprzeda ży, umowa dzier żawy, zmiana liczby 
osób zamieszkuj ących nieruchomo ść, itp.)  

D. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI  1) 

 5. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 1. właściciel, użytkownik wieczysty lub posiadacz               2. współwłaściciel, współużytkownik lub współposiadacz  

 3.  jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie   

 4.   jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w użytkowaniu 

 5.  inny podmiot władający nieruchomością (należy podać jaki) ………………………………………………………… 

E. DANE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI  

* - dotyczy właściciela nieruchomości będącego osobą fizyczną      ** - dotyczy właściciela nieruchomości niebędącego osobą fizyczną 

E.1. DANE IDENTYFIKACYJNE  
 6.  Nazwisko * / Nazwa pełna **  7.  Pierwsze imi ę, drugie imi ę * / Nazwa skrócona ** 

 8.  Data urodzenia 9. Imię ojca* 10.  Imię matki* 

 
 11.  Numer PESEL * 12.  Numer  NIP ** 13.  Identyfikator REGON ** 

 
 14. Telefon kontaktowy (informacja nieobowi ązkowa)  

 
15. Adres e-mail (informacja nieobowi ązkowa) 

E.2. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY 
 16. Województwo 17. Powiat  

 18. Gmina 19. Ulica 20. Nr domu 21. Nr lokalu 

 22. Miejscowo ść 23. Kod pocztowy 24. Poczta 

 25. Adres korespondencyjny (wypełnić jeżeli jest inny niż adres zamieszkania właściciela lub adres siedziby) 
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H.3. Dotyczy nieruchomo ści na których odpady gromadzone s ą w sposób selektywny  
Wypełnia właściciel nieruchomości który w części H.2 poz. 40 zaznaczył kwadrat 1 

Frakcja odpadów 
Pojemno ść 

pojemnika na 
odpady 4) 

Deklarowana 
ilo ść 

pojemników na 
nieruchomo ści 

Częstotliwo ść 
odbioru 

pojemników w 
miesi ącu 

Liczba 
odebranych 
pojemników 
w miesi ącu 

Stawka 
opłaty za 

pojemnik 5) 

Wysoko ść 
miesi ęczne
j opłaty za 
pojemnik 

A B C D E = C x D F G = E x F 

PAPIER 

42. 

 
43. 

 
44. 

 
45. 

 
46. 

0 zł 
47. 

0 zł 

SZKŁO 

48. 

 
49. 

 
50. 

 
51. 

 
52. 

0 zł 
53. 

0 zł 

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE 

54. 

 
55. 

 
56. 

 
57. 

 
58. 

0 zł 
59. 

0 zł 

ODPADY ZMIESZANE (resztkowe) 

60. 

 
61. 

 
62. 

 
63. 

 
64. 

 
65. 

 

F.1. ADRES NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA 

 
26. Ulica 
 

27. Nr domu 
 

28. Nr lokalu 
 

29. Numer ewidencyjny działki 
 

 
30. Miejscowo ść 
 

31. Kod pocztowy 
 

32. Poczta 
 

 
Adres punktu wywozowego (je żeli inny ni ż adres w/w 
nieruchomo ści) – miejscowość, ulica, nr domu, inne dane 
identyfikujące lokalizację pojemników 

2)
 

33. 

F.2. NIERUCHOMOŚĆ WSKAZANA W CZ ĘŚCI F.1. JEST:  (PROSZĘ ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWY KWADRAT) 

 
34.  zamieszkała  
(nieruchomo ść na której zamieszkuj ą mieszka ńcy – prosz ę 
wypełni ć część  H1 ) 

  w części zamieszkała oraz w cz ęści niezamieszkała,  
na której powstaj ą odpady komunalne  

           (prosz ę wypełni ć część H1, H2 oraz H3 lub H4) 

G. DANE DO OKREŚLENIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

G.1.  OŚWIADCZENIE SKŁADAJ ĄCEGO DEKLARACJ Ę NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA DEKLARACJI 
 Oświadczam, że na terenie nieruchomo ści wskazanej w cz ęści F.1. 

niniejszej deklaracji, zamieszkuje:  
(w przypadku składania załączników ZDOZ – 1 łączna liczba 
mieszkańców  wskazana w załącznikach) 

35. 
 

…………………………………………………………… 
(liczba mieszka ńców)  

G.2. ODPADY ZBIERANE W SPOSÓB SELEKTYWNY 

  Oświadczam, że na terenie nieruchomo ści wskazanej w 
części F.1. niniejszej deklaracji odpady b ędą zbierane w 
sposób 3): 

36.  

1.  SELEKTYWNY          2.  NIESELEKTYWNY 

H. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

H.1. DOTYCZY CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ  ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY 

 OPŁATA ZA ODPADY  

 Stawka opłaty okre ślona w Uchwale Rady Miejskiej w Piasecznie    
jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny  

37. 

……….  zł 

 Stawka opłaty okre ślona w Uchwale Rady Miejskiej w Piasecznie  
jeżeli odpady  nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny 

38. 

……….  zł 
 Miesi ęczna kwota opłaty   

 (jeżeli w poz. 36 zaznaczono kwadrat nr 1 opłata stanowi iloczyn poz. 35 oraz 37, jeżeli 
zaznaczono kwadrat nr 2 to iloczyn poz. 35 i 38) 

39. 

H.2. DOTYCZY TEJ CZĘŚCI  NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJ Ą MIESZKAŃCY, 
A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE   

(nieruchomość, na której prowadzona jest działalność gospodarcza)
 

 Oświadczam, że na terenie nieruchomo ści wskazanej  w 
części F.1. niniejszej deklaracji odpady komunalne 
gromadzone s ą w sposób (zaznaczy ć właściwy kwadrat) 
3) 

40.  

 1. SELEKTYWNY  2.NIESELEKTYWNY 

 Rodzaj prowadzonej działalno ści gospodarczej 41. 
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ODPADY ZMIESZANE  
(resztkowe) 

66. 67. 68. 69. 70. 71. 

 
72. 73. 74. 75. 76. 77. 

ODPADY ZIELONE 
 odbiór od marca do listopada 

78. 79. 80. 81. 82. 83. 

Łączna kwota opłaty za pojemniki za m-ce stycze ń, luty, grudzie ń 6) 
(Łączna kwota opłat za pojemniki tj. suma poz. 65, 71 i 77) 

84. 

Łączna kwota opłaty za pojemniki za m-ce od marca do listopada 6) 
(Łączna kwota opłat za pojemnik tj. suma poz. 65, 71, 77 i 83) 

85. 

H.4 Dotyczy nieruchomo ści na których odpady gromadzone s ą w sposób nieselektywny  
Wypełnia właściciel nieruchomości który w części H.2 poz. 40 zaznaczył kwadrat 2 

Frakcja odpadów 
Pojemno ść 

pojemnika na 
odpady 4) 

Deklarowana 
ilo ść 

pojemników na 
nieruchomo ści 

Częstotliwo ść 
odbioru 

pojemników w 
miesi ącu 

Liczba 
odebranych 
pojemników 
w miesi ącu 

Stawka 
opłaty za 

pojemnik 5) 

Wysoko ść 
miesi ęczne
j opłaty za 
pojemnik 

A B C D E = C x D F G = E x F 

 

86. 

 
87. 

 
88. 

 
89. 

 
90. 

 
91. 

 

ODPADY ZMIESZANE 
92. 93. 94. 95. 96. 97. 

 
98. 99. 100. 101. 102. 103. 

ODPADY ZIELONE  
odbiór od marca do listopada 

104. 105. 106. 107. 108. 109. 

Łączna kwota opłaty za pojemniki za m-ce stycze ń, luty, grudzie ń6) 
(Łączna kwota opłat za pojemniki tj. suma poz. 91, 97 i 103) 

110. 

Łączna kwota opłaty za pojemniki za m-ce od marca do listopada 6) 
(Łączna kwota opłat za pojemnik tj. suma poz. 91, 97, 103 i 109) 

111. 

 
 
 
 

 

 

I.  KWOTA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 7) 
Wysoko ści opłaty  w m-cu stycze ń, luty, marzec  

(suma opłat z poz. 39 i 84 lub 110) 

112. 

Wysoko ść opłat w m-cu od marca do listopada 

(suma opłat z poz. 39 i 85 lub 111) 

113. 

J. INFORMACJA O ZAŁ ĄCZNIKACH  (do niniejszej deklaracji dołączono) 
 

załączniki 
114. Liczba i rodzaj zał ącznika 

K. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJ ĄCEGO DEKLARACJ Ę 
Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. 

 115. Imię 116. Nazwisko 

 117. Data i miejsce wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok, miejscowość) 

 

118. Czytelny podpis (piecz ęć) składaj ącego 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 5 – Poz. 3450



 
  

 
  
 
 
 
 
POLA JASNE WYPEŁNIA SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ, WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM            
 

DOZ-1(3) 4/4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pouczenie:  
1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. 
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1314 ze zm.). 

2. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 
dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.  

3. Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości 
zamieszkuje mieszkaniec. Wyliczoną opłatę uiszcza się zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie terminu, częstotliwości 
i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na indywidualny nr rachunku bankowego. 

 4. W przypadku zmiany danych mających wpływ na wysokość należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej 
w deklaracji właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany. Różnicę 
w wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikającą ze zwiększenia lub zmniejszenia opłaty REGULUJE SIĘ 
W NAJBLIŻSZYM TERMINIE PŁATNOŚCI. 

5. W przypadku składania deklaracji przez pełnomocnika należy dołączyć dokument potwierdzający pełnomocnictwo wraz z uiszczoną opłatą 
skarbową w wysokości 17 zł. 

Objaśnienia: 

1) OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI  spoczywa na każdym właścicielu nieruchomości, w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach, wytwarzającym odpady na nieruchomości (tj. współwłaścicielach, użytkownikach wieczystych, jednostkach 
organizacyjnych i osobach posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością). 

Jeżeli nieruchomość jest ZABUDOWANA BUDYNKAMI WIELOLOKALOWYMI, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązek 
złożenia deklaracji obciąża zarządcę nieruchomości lub osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną w rozumieniu przepisów ustawy o 
własności lokali (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 716 ze. zm.). Jeżeli zarząd nie został wybrany – obowiązek ten ciąży na właścicielach 
poszczególnych lokali 

DLA KAŻDEJ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ należy złożyć odrębną deklarację. 

SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE składają jedną deklarację DOZ-1 wraz z załącznikami ZDOZ-1. 

2) ADRES PUNKTU WYWOZOWEGO określenie miejsca ustawienia pojemników, z którego będą odbierane odpady komunalne. 

3)  SELEKTYWNE ZBIERANIE ODPADÓW Jeżeli właściciel nieruchomości zadeklaruje selektywne zbieranie odpadów komunalnych, a 
podmiot odbierający odpady komunalne powiadomi gminę o braku segregacji to zostanie wydana decyzja okre ślająca wysoko ść opłaty za 
gospodarowanie  odpadami komunalnymi liczona według stawki przewidzianej dla odpadów komunalnych niesegregowanych – różnica 
pomiędzy zadeklarowaną i zapłaconą przez właściciela nieruchomości opłatą, a określoną przez organ stanowić będzie zaległość, którą 
należy uregulować wraz z odsetkami. 

4) Do zbierania odpadów stosuje się pojemniki o pojemności: 120 l, 240l, 1100l, 2,5 m3, 5 m3, 7 m3, 10 m3. 
5) STAWKA OPŁATY  wynika z odrębnej Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie wyboru metod opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz wysokości tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz ryczałtowej stawki za rok od domku 
letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

 
6) OPŁATA ZA POJEMNIKI  (część H2, H3 i H4 deklaracji) dotyczy tylko nieruchomości, na której jest prowadzona działalność gospodarcza 

 
7) WYSOKOŚĆ OPŁATY jeżeli nieruchomość jest tylko zamieszkała kwota opłaty stanowi opłatę wyliczoną w dziale H1, w przypadku 

nieruchomości mieszanej, kwota opłaty stanowi sumę opłat z działu H1 oraz działu H3 i H4 

 

L. ADNOTACJE URZĘDOWE 
 119. Uwagi 

 

 120. Data (dzień - miesiąc - rok) 
 

 

121. Podpis i piecz ęć  
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Załącznik nr 1  
do deklaracji DOZ-1. 

 
POLA JASNE WYPEŁNIA SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ, WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 

  

 ZDOZ-1(3) 1/1 
 

Pouczenie:  

Załącznik ZDOZ-1 jest integralną częścią deklaracji DOZ-1. 

Objaśnienia:  

Objaśnienia znajdują się w deklaracji DOZ-1. 

1. Identyfikator podatkowy: PESEL/NIP osoby składaj ącej deklaracj ę 

ZDOZ-1    DANE O NIERUCHOMOŚCI 
Załącznik ZDOZ-1 przeznaczony jest dla jednej nieruchomości. Jeżeli właściciel nieruchomości składa deklarację dla 
większej ilości nieruchomości, dla każdej nieruchomości należy wypełnić odrębny załącznik. 

 
2. Nr załącznika   

 
A. DANE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ SKŁADANY JEST ZAŁ ĄCZNIK 1)

 

 3. Miejscowo ść 4. Ulica 5. Nr domu 6. Nr lokalu 

 7. Kod pocztowy 8. Poczta 9. Numer ewidencyjny działki 

 

Adres punktu wywozowego  – miejscowość, ulica, nr 
domu, inne dane identyfikujące lokalizację pojemników 2)

 

10. 

 
11. zamieszkała 
   (nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy) 

 

  w części zamieszkała oraz w części 
niezamieszkała, na której powstają odpady komunalne 

  

Oświadczam, że na terenie nieruchomo ści wskazanej 
w części A niniejszego zał ącznika zamieszkuje;  

12. 
 

 
…………………………………………………………… 

(liczba mieszkańców) 

 
 

 Oświadczam, że na terenie nieruchomo ści wskazanej  
w części A niniejszego zał ącznika odpady b ędą 
zbierane w sposób 3): 

13.  

 1.SELEKTYWNY                  2.NIESELEKTYWNY 

 14. Imię 15. Nazwisko 

 16. Data i miejsce wypełnienia zał ącznika (dzień - miesiąc - rok, 
 miejscowość) 
 
 
 

17. Czytelny podpis (piecz ęć) składaj ącego 

 

B. ADNOTACJE URZ ĘDOWE 
 18. Uwagi 

 

 19. Data (dzień - miesiąc - rok) 
 

 

20.  Podpis i piecz ęć  
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 DON-1(3) 

) 
1/4 

 

 
 
 
 
 
 
 

1. Nr dokumentu 

DON-1  DEKLARACJA O WYSOKO ŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI  -  WYŁ ĄCZNIE NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE  

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 
ze zm.), zwaną dalej ucpg 

Składaj ący: Deklaracja przeznaczona dla właścicieli nieruchomości oraz innych podmiotów władających nieruchomościami, na 
których nie zamieszkuj ą mieszka ńcy a powstają odpady komunalne.  

Termin składania : W terminie 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych; 
W terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany danych określonych w poprzednio złożonej deklaracji. 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 2. Nazwa i adres siedziby organu, do którego nale ży zło żyć deklaracj ę 

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno  

Urząd Miasta i  Gminy Piaseczno   ul. Kościuszki 5 , 05 – 500 Piaseczno  

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 
3. Zaznaczyć właściwy kwadrat:  

 1. pierwsza deklaracja (data od kiedy obowiązuje) …………………………………. 

 2. zmiana danych zawartych w deklaracji (data zaistnienia zmian) ……………………………………………… 

 3. korekta danych zawartych w deklaracji (data, od kiedy obowiązuje) ……………………………………………… 

C. INFORMACJA O OKOLICZNO ŚCIACH UZASADNIAJ ĄCYCH ZŁOŻENIE NOWEJ DEKARACJI                      
jeżeli w poz.3 zaznaczono kwadrat 2 lub 3 proszę uzupełnić poz. 4 

 4.  Opis okoliczno ści uzasadniaj ących zło żenie nowej/korekty deklaracji (np.: akt notarialny kupna – sprzeda ży, umowa dzier żawy)  

D. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI  1) 

 5. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 1. właściciel, użytkownik wieczysty lub posiadacz          2. współwłaściciel, współużytkownik lub współposiadacz  

 3.  jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie   

 4.   jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w użytkowaniu 

 5.  inny podmiot władający nieruchomością (należy podać jaki) ..……………………………………………………… 

E. DANE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI  

* - dotyczy właściciela nieruchomości będącego osobą fizyczną ** - dotyczy właściciela nieruchomości niebędącego osobą fizyczną 

E.1. DANE IDENTYFIKACYJNE  
 6.  Nazwisko * / Nazwa pełna **  7.  Pierwsze imi ę, drugie imi ę * / Nazwa skrócona ** 

 8.  Data urodzenia 9.  Imię ojca * 10.  Imię matki* 

 
 11.  Numer PESEL * 12.  Numer  NIP ** 13.  Identyfikator REGON ** 

 
 14. Telefon kontaktowy  

 
15. Adres e-mail (informacja nieobowi ązkowa) 

E.2. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY 
 16. Województwo 17. Powiat  

 18. Gmina 19. Ulica 20. Nr domu 21. Nr lokalu 

 22. Miejscowo ść 23. Kod pocztowy 24. Poczta 

 25. Adres korespondencyjny (wypełnić jeżeli jest inny niż adres zamieszkania właściciela lub adres siedziby) 
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H. WYLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI  

H1. Dotyczy nieruchomo ści na których odpady gromadzone s ą w sposób selektywny  
Wypełnia właściciel nieruchomości który w części G poz. 34 zaznaczył kwadrat 1 

Frakcja odpadów 
Pojemno ść 

pojemnika na 
odpady 4) 

Deklarowana 
ilo ść 

pojemników na 
nieruchomo ści 

Częstotliwo ść 
odbioru 

pojemników w 
miesi ącu 

Liczba 
odebranych 

pojemników w 
miesi ącu 

Stawka opłaty 
za pojemnik 5) 

Wysoko ść 
miesi ęcznej 

opłaty za 
pojemnik 

A B C D E = C x D F G = E x F 

PAPIER 

36. 

 
37. 

 
38. 

 
39. 

 
40. 

0 zł 
41. 

0 zł 

SZKŁO 

42. 

 
43. 

 
44. 

 
45. 

 
46. 

0 zł 
47. 

0 zł 

METALE I TWORZYWA 

SZTUCZNE 

48. 

 
49. 

 
50. 

 
51. 

 
52. 

0 zł 
53. 

0 zł 

ODPADY ZMIESZANE 

(resztkowe) 

 

54. 

 
55. 

 
56. 

 
57. 

 
58. 

 
59. 

 
60. 61. 62. 63. 64. 65. 

66. 67. 68. 69. 70. 71. 

ODPADY ZIELONE 
odbiór od marca do listopada 

72. 73. 74. 75. 76. 77. 

Łączna kwota opłaty za pojemniki za m-ce stycze ń, luty, grudzie ń 
(Łączna kwota opłat za pojemniki tj. suma poz. 59, 65 i 71) 

78. 

Łączna kwota opłaty za pojemniki za m-ce od marca do listopada 
(Łączna kwota opłat za pojemnik tj. suma poz. 59, 65, 71 i 77) 

79. 

F. ADRES NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA 

 
26. Ulica 
 

27. Nr domu 
 

28. Nr lokalu 
 

29. Numer ewidencyjny działki 
 

 
30. Miejscowo ść 
 

31. Kod pocztowy 
 

32. Poczta 
 

 
Adres punktu wywozowego (je żeli inny ni ż adres w/w 
nieruchomo ści)– miejscowość, ulica, nr domu, inne 
dane identyfikujące lokalizację pojemników 

2)
 

33. 

G. DANE DO OKREŚLENIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI  KOMUNALNYM I  

      (nieruchomość, na której prowadzona jest działalność gospodarcza) 

 

 Oświadczam, że na terenie nieruchomo ści wskazanej  w cz ęści 
F. niniejszej deklaracji odpady komunalne gromadzon e są w 
sposób (zaznaczy ć właściwy kwadrat) 3) 

34.  

 1. SELEKTYWNY  2.NIESELEKTYWNY 

 Rodzaj prowadzonej działalno ści gospodarczej 
35. 
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H2. Dotyczy nieruchomo ści na których odpady gromadzone s ą w sposób nieselektywny  
Wypełnia właściciel nieruchomości który w części G poz. 34 zaznaczył kwadrat 2 

Frakcja odpadów 
Pojemno ść 

pojemnika na 
odpady 4) 

Deklarowana 
ilo ść 

pojemników na 
nieruchomo ści 

Częstotliwo ść 
odbioru 

pojemników w 
miesi ącu 

Liczba 
odebranych 

pojemników w 
miesi ącu 

Stawka opłaty 
za pojemnik 5) 

Wysoko ść 
miesi ęcznej 

opłaty za 
pojemnik 

A B C D E = C x D F G = E x F 

ODPADY ZMIESZANE 

 

80. 

 
81. 

 
82. 

 
83. 

 
84. 

 
85. 

 
86. 87. 88. 89. 90. 91. 

92. 93. 94. 95. 96. 97. 

ODPADY ZIELONE  
odbiór od marca do listopada 

98. 99. 100. 101. 102. 103. 

Łączna kwota opłaty za pojemniki za m-ce stycze ń, luty, grudzie ń 
(Łączna kwota opłat za pojemniki tj. suma poz. 85 ,91 i 97) 

104. 

Łączna kwota opłaty za pojemniki za m-ce od marca do listopada 
(Łączna kwota opłat za pojemnik tj. suma poz. 85, 91, 97 i 103) 

105. 

I. KWOTA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI  

Wysoko ść opłaty  za m-ce stycze ń, luty, grudzie ń 
Kwota opłat z poz. 78 lub 104  

106. 

Wysoko ść opłaty  za m-ce od marca do listopada 
Kwota opłat z poz. 79 lub 105 

107. 

J. INFORMACJA O ZAŁ ĄCZNIKACH (do niniejszej deklaracji dołączono) 
 

załączniki 
108. Liczba i rodzaj zał ącznika 

K. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJ ĄCEGO DEKLARACJ Ę 
Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych 
z rzeczywistością. 

 109. Imię 110. Nazwisko 

 111. Data i miejsce wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok, miejscowość) 

 

112. Czytelny podpis (piecz ęć) składaj ącego 

 

L. ADNOTACJE URZ ĘDOWE 
 113. Uwagi 

 

 114. Data (dzień - miesiąc - rok) 
 

 

115. Podpis i piecz ęć  
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Pouczenie:  
1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. 
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1314 ze zm.). 

2. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 
14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 

3. Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości 
powstają odpady komunalne. Wyliczoną opłatę uiszcza się zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie terminu, częstotliwości 
i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na indywidualny numer rachunku bankowego. 

 4. W przypadku zmiany danych mających wpływ na wysokość należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej 
w deklaracji właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany. Różnicę 
w wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikającą ze zwiększenia lub zmniejszenia opłaty REGULUJE SIĘ 
W NAJBLIŻSZYM TERMINIE PŁATNOŚCI. 

5. W przypadku składania deklaracji przez pełnomocnika należy dołączyć dokument potwierdzający pełnomocnictwo wraz z uiszczoną opłatą 
skarbową w wysokości 17 zł.  

Objaśnienia:  
  1) OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI  spoczywa na każdym właścicielu nieruchomości, w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach, wytwarzającym odpady na nieruchomości (tj. współwłaścicielach, użytkownikach wieczystych, jednostkach 
organizacyjnych i osobach posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością). 

  2) ADRES PUNKTU WYWOZOWEGO określenie miejsca ustawienia pojemników, z którego będą odbierane odpady komunalne. 

 3)  SELEKTYWNE ZBIERANIE ODPADÓW Jeżeli właściciel nieruchomości zadeklaruje selektywne zbieranie odpadów komunalnych, 
a podmiot odbierający odpady komunalne powiadomi gminę o braku segregacji to zostanie wydana decyzja okre ślająca wysoko ść opłaty 
za gospodarowanie  odpadami komunalnymi liczona według stawki przewidzianej dla odpadów komunalnych niesegregowanych – różnica 
pomiędzy zadeklarowaną i zapłaconą przez właściciela nieruchomości opłatą, a określoną przez organ stanowić będzie zaległość, którą 
należy uregulować wraz z odsetkami. 

4) Do zbierania odpadów stosuje się pojemniki o pojemności: 120l, 240l, 1100l, 2,5 m3, 5 m3, 7 m3, 10 m3. 
5) STAWKA OPŁATY  wynika z odrębnej Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie wyboru metod opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz wysokości tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz ryczałtowej stawki za rok od domku 
letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 
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1. Nr dokumentu 

DOL-1  DEKLARACJA O WYSOKO ŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI  KOMUNALNYMI   
-  DOMKI LETNISKOWE LUB INNE NIERUCHOMO ŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE 
REKREACYJNO – WYPOCZYNKOWE JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 
1454 ze. zm.), zwaną dalej ucpg 

Składaj ący: Deklaracja przeznaczona dla właścicieli domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na 
cele rekreacyjno – wypoczynkowe. 

Termin składania : 
W terminie 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych; 
W terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany danych określonych w poprzednio złożonej deklaracji. 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 2. Nazwa i adres siedziby organu, do którego nale ży zło żyć deklaracj ę 

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno  

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno   ul. Ko ściuszki 5, 05 – 500 Piaseczno 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 
3. Zaznaczyć właściwy kwadrat:  

 1. pierwsza deklaracja (rok, od którego obowiązuje) …………………………………. 

 2. zmiana lub korekta danych zawartych w deklaracji (rok, w którym następuje/nastąpiła) ……………………………… 

C. INFORMACJA O OKOLICZNO ŚCIACH UZASADNIAJ ĄCYCH ZŁOŻENIE NOWEJ DEKARACJI 
jeżeli w poz.3 zaznaczono kwadrat 2 proszę uzupełnić poz. 4 

 4.  Opis okoliczno ści uzasadniaj ących zło żenie nowej deklaracji (np.: akt notarialny kupna – sprzeda ży, umowa dzier żawy, itp.)  

D. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 1) 

 5. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 1. właściciel, użytkownik wieczysty lub posiadacz                    2. współwłaściciel, współużytkownik lub współposiadacz  

 3.  jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie   

 4.   jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w użytkowaniu 

 5.  inny podmiot władający nieruchomością (należy podać jaki)……………………………………………………………… 

E. DANE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI  

* - dotyczy właściciela nieruchomości będącego osobą fizyczną                                ** - dotyczy właściciela nieruchomości niebędącego osobą fizyczną 

E.1. DANE IDENTYFIKACYJNE  
 6.  Nazwisko * / Nazwa pełna **  7.  Pierwsze Imi ę, drugie imi ę * / Nazwa skrócona ** 

 8.   Data urodzenia   9.   Imię ojca*  10.   Imię matki* 

 
 11. Numer PESEL * 12. Numer  NIP ** 

 
13. Identyfikator REGON ** 

 
 14. Telefon kontaktowy  

 
15. Adres e-mail (informacja nieobowi ązkowa) 

E.2. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY 
 16. Województwo 17. Powiat  

 18. Gmina 19. Ulica 20. Nr domu 21. Nr lokalu 

 22. Miejscowo ść 23. Kod pocztowy 24. Poczta 

 25. Adres korespondencyjny (wypełnić jeżeli jest inny niż adres zamieszkania właściciela lub adres siedziby) 

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 12 – Poz. 3450
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Pouczenie:  
1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1314 ze zm.). 
2. Wyliczoną opłatę uiszcza się zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi na indywidualny nr rachunku. 
3. W przypadku zmiany danych mających wpływ na wysokość należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w deklaracji właściciel 
nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany. 
4. W przypadku składania deklaracji przez pełnomocnika należy dołączyć dokument potwierdzający pełnomocnictwo wraz z uiszczoną opłatą skarbową w 
wysokości 17 zł..  
Objaśnienia:  
1)OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI  spoczywa na każdym właścicielu nieruchomości, w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 
wytwarzającym odpady na nieruchomości (tj. współwłaścicielach, użytkownikach wieczystych, jednostkach organizacyjnych i osobach posiadających 
nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością). 
2) ADRES PUNKTU WYWOZOWEGO określenie miejsca ustawienia pojemników, z którego będą odbierane odpady komunalne. 
3) SELEKTYWNE ZBIERANIE ODPADÓW Jeżeli właściciel nieruchomości zadeklaruje selektywne zbieranie odpadów komunalnych, a podmiot odbierający 
odpady komunalne powiadomi gminę o braku segregacji to zostanie wydana decyzja okre ślająca wysoko ść opłaty za gospodarowanie  odpadami 
komunalnymi liczona według stawki przewidzianej dla odpadów komunalnych niesegregowanych – różnica pomiędzy zadeklarowaną i zapłaconą przez 
właściciela nieruchomości opłatą, a określoną przez organ stanowić będzie zaległość, którą należy uregulować wraz z odsetkami. 
4) STAWKA OPŁATY  wynika z odrębnej Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe. 

F. ADRES NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA 

 
26. Ulica 
 

27. Nr domu 
 

28. Nr lokalu 
 

29. Numer ewidencyjny działki 
 

 
30. Miejscowo ść 
 

31. Kod pocztowy 
 

32. Poczta 
 

 
Adres punktu wywozowego – miejscowość, 
ulica, nr domu, inne dane identyfikujące 
lokalizację pojemników 

2)
 

33. 

G. DANE DO OKREŚLENIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI  KOMUNALNYM I  

 Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej  w części F niniejszej 
deklaracji odpady komunalne gromadzone są w sposób (zaznaczyć właściwy 
kwadrat) 3) 

34.  

 1. SELEKTYWNY     2.NIESELEKTYWNY 

 Liczba  domków letniskowych/nieruchomości wykorzystywanych na cele 
rekreacyjno wypoczynkowe  

35. 

 

H. OBLICZENIE RYCZAŁTOWEJ OPŁATY  ZA  GOSPODAROWANIE ODPADAMI  KOMUNALNYMI 

 

Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się 
domki  letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywane 
jedynie przez część roku, jeżeli odpady s ą zbierane i odbierane w sposób selektywny 

36.                     
…………… zł.4) 

 
Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się 
domki  letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywane 
jedynie przez część roku, jeżeli odpady nie  są zbierane i odbierane w sposób selektywny 

37. 
……………… zł.4) 

 Wysoko ść rocznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunaln ymi  
(Jeżeli w poz. 34 zaznaczono kwadrat nr 1 opłata stanowi iloczyn poz. 35 oraz poz. 36, 
 jeżeli zaznaczono kwadrat nr 2 to iloczyn poz. 35 oraz poz. 37) 

38. 

 

I. INFORMACJA O ZAŁ ĄCZNIKACH  (do niniejszej deklaracji dołączono) 
 

załączniki 
39. Liczba i rodzaj zał ącznika 

J. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJ ĄCEGO DEKLARACJ Ę 
Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. 

40. Imię 41. Nazwisko 

42. Data i miejsce wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok, miejscowość) 

 

43. Czytelny podpis (piecz ęć) składaj ącego 

 

K. ADNOTACJE URZ ĘDOWE 
 44. Uwagi 

 

 45. Data (dzień - miesiąc - rok) 
 

 

46. Podpis i piecz ęć  

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 13 – Poz. 3450
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1. Nr dokumentu 

DOW-1  DEKLARACJA O WYSOKO ŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI  
KOMUNALNYMI - NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE i MIESZANE, NA 
KTÓRYCH ZAMIESZKUJ Ą RODZINY WIELODZIETNE 

Podstawa 
prawna:  

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze 
zm.), zwaną dalej ucpg 

Składaj ący: Deklaracja przeznaczona dla właścicieli nieruchomości oraz innych podmiotów władających nieruchomościami, na 
których zamieszkują mieszkańcy a także nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której 
zamieszkują mieszkańcy oraz w części, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne – w 
przypadku zamieszkiwania tych nieruchomości przez rodziny wielodzietne w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 
2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832 ze zm.) 

Termin składania : W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej 
nieruchomości odpadów komunalnych; 
W terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany danych określonych w poprzednio złożonej deklaracji. 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI  
 2. Nazwa i adres siedziby organu, do którego nale ży zło żyć deklaracj ę 

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno  

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno     ul. Ko ściuszki 5, 05 – 500 Piaseczno 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 3. Zaznaczyć właściwy kwadrat:  

 1. pierwsza deklaracja (data od kiedy obowiązuje) …………………………………. 

 2. zmiana danych zawartych w deklaracji (data zaistnienia zmian) ………………………………………………………………… 

 3. korekta danych zawartych w deklaracji (data) ………………………………………………………………… 

C. INFORMACJA O OKOLICZNO ŚCIACH UZASADNIAJ ĄCYCH ZŁOŻENIE NOWEJ DEKARACJI 

 jeżeli w poz. 3 zaznaczono kwadrat 2 lub 3 proszę uzupełnić poz. 4 

4. Opis okoliczno ści uzasadniaj ących zło żenie nowej deklaracji (np.: akt notarialny kupna – sprzeda ży, umowa dzier żawy, zmiana liczby osób 
zamieszkuj ących nieruchomo ść, itp.)  

D. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 1) 

 5. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 1. właściciel, użytkownik wieczysty lub posiadacz               2. współwłaściciel, współużytkownik lub współposiadacz  

 3.  jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie   

 4.   jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w użytkowaniu 

 5.  inny podmiot władający nieruchomością (należy podać jaki) ………………………………………………………… 

E. DANE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI  

* - dotyczy właściciela nieruchomości będącego osobą fizyczną       ** - dotyczy właściciela nieruchomości niebędącego osobą fizyczną 
E.1. DANE IDENTYFIKACYJNE  
 6.  Nazwisko * / Nazwa pełna **  7.  Pierwsze imi ę, drugie imi ę * / Nazwa skrócona ** 

 8.  Data urodzenia 9. Imię ojca* 10.  Imię matki* 

 
 11.  Numer PESEL * 12.  Numer  NIP ** 13.  Identyfikator REGON ** 

 
 14. Telefon kontaktowy (informacja nieobowi ązkowa)  

 
15. Adres e-mail (informacja nieobowi ązkowa) 

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 14 – Poz. 3450
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E.2. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY 
 16. Województwo 17. Powiat  

 18. Gmina 19. Ulica 20. Nr domu 21. Nr lokalu 

 22. Miejscowo ść 23. Kod pocztowy 24. Poczta 

 25. Adres korespondencyjny (wypełnić jeżeli jest inny niż adres zamieszkania właściciela lub adres siedziby) 

 

F.1. ADRES NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA 
26. Ulica 
 

27. Nr domu 
 

28. Nr lokalu 
 

29. Numer ewidencyjny działki 
 

30. Miejscowo ść 
 

31. Kod pocztowy 
 

32. Poczta 
 

Adres punktu wywozowego (je żeli inny ni ż adres w/w 
nieruchomo ści) – miejscowość, ulica, nr domu, inne dane 
identyfikujące lokalizację pojemników 

2)
 

33. 

F.2. NIERUCHOMOŚĆ WSKAZANA W CZ ĘŚCI F.1. JEST:  (PROSZĘ ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWY KWADRAT) 

34.  zamieszkała  
(nieruchomo ść na której zamieszkuj ą mieszka ńcy – prosz ę 
wypełni ć część  H1 ) 

 w części zamieszkała oraz w cz ęści niezamieszkała,     
na której powstaj ą odpady komunalne  

(prosz ę wypełni ć część H1 oraz H2) 

G. DANE DO OKREŚLENIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

G.1.  OŚWIADCZENIE SKŁADAJ ĄCEGO DEKLARACJ Ę NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA DEKLARACJI 
•Oświadczam, że na terenie nieruchomo ści wskazanej w cz ęści F.1. niniejszej deklaracji, 
zamieszkuj ą osoby nie b ędące członkami rodzin wielodzietnych:  

(w przypadku składania załączników ZDOW – 1 łączna liczba mieszkańców  wskazana w załącznikach poz. 
12) 

35. 
 

…………………………………………… 
(liczba mieszka ńców)  

Oświadczam, że na terenie nieruchomo ści wskazanej w cz ęści F.1. niniejszej deklaracji, 
zamieszkuj ą osoby b ędące członkami rodzin wielodzietnych: 3)  

(liczba członków rodzin musi być zgodna z liczbą członków rodzin wykazanych w załączniku/ach ZDOW – 2; w 
przypadku składania załączników ZDOW – 1 łączna liczba mieszkańców wskazana w załącznikach poz. 13) 

36. 
 

………………………………………… 
(liczba mieszka ńców)  

ŁĄCZNA LICZBA MIESZKA ŃCÓW 
(suma poz. 35 i 36) 

37. 
……………………………………… 

(liczba mieszka ńców)  

G.2. ODPADY ZBIERANE W SPOSÓB SELEKTYWNY 
•Oświadczam, że na terenie nieruchomo ści wskazanej w 
części F.1. niniejszej deklaracji odpady b ędą zbierane w 
sposób 4): 

38.  

1.  SELEKTYWNY          2.  NIESELEKTYWNY 

H. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

H.1. DOTYCZY CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJ Ą MIESZKAŃCY 

•OPŁATA ZA ODPADY  

•Stawka opłaty okre ślona w Uchwale Rady Miejskiej w Piasecznie    
jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny  

39. 

……….  zł 

•Stawka opłaty okre ślona w Uchwale Rady Miejskiej w Piasecznie  
jeżeli odpady  nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny 

40. 

……….  zł 
•Wysoko ść zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami kom unalnymi 
określona w  Uchwale Rady Miejskiej w Piasecznie 

41. 

……….  % 

•Wyliczenie podstawy opłaty   
(jeżeli w poz. 38 zaznaczono kwadrat nr 1 opłata stanowi iloczyn poz. 37 oraz 39, jeżeli 
zaznaczono kwadrat nr 2 to iloczyn poz. 37 i  40) 

42. 

•Wyliczenie kwoty zwolnienia         (iloczyn poz. 36 oraz 39 oraz 41)  
43. 

•Miesi ęczna kwota opłaty        (od wartości z poz. 42 należy odjąć wartość z  poz. 43) 
44. 

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 15 – Poz. 3450
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H.3. Dotyczy nieruchomo ści na których odpady gromadzone s ą w sposób selektywny  
Wypełnia właściciel nieruchomości który w części H.2 poz. 45 zaznaczył kwadrat 1 

Frakcja odpadów 
Pojemno ść 

pojemnika na 
odpady 5) 

Deklarowana 
ilo ść 

pojemników na 
nieruchomo ści 

Częstotliwo ść 
odbioru 

pojemników w 
miesi ącu 

Liczba 
odebranych 

pojemników w 
miesi ącu 

Stawka opłaty 
za pojemnik 6) 

Wysoko ść 
miesi ęcznej 

opłaty za 
pojemnik 

A B C D E = C x D F G = E x F 

PAPIER 

47. 

 
48. 

 
49. 

 
50. 

 
51. 

0 zł 
52. 

0 zł 

SZKŁO 

53. 

 
54. 

 
54. 

 
56. 

 
57. 

0 zł 
58. 

0 zł 

METALE I TWORZYWA 

SZTUCZNE 

59. 

 
60. 

 
61. 

 
62. 

 
63. 

0 zł 
64. 

0 zł 

ODPADY ZMIESZANE 

 (resztkowe) 

65. 

 
66. 

 
67. 

 
68. 

 
69. 

 
70. 

 
71. 72. 73. 74. 75. 76. 

77. 78. 79. 80. 81. 82. 

ODPADY ZIELONE  
odbiór od marca do listopada 

83. 84. 85. 86. 87. 88. 

Łączna kwota opłaty za pojemniki za m-ce stycze ń, luty, grudzie ń 7) 
(Łączna kwota opłat za pojemniki tj. suma poz. 70, 76 i 82) 

89. 

Łączna kwota opłaty za pojemniki za m-ce od marca do listopada 7) 
(Łączna kwota opłat za pojemnik tj. suma poz. 70, 76, 82 i 88) 

90. 

H.4 Dotyczy nieruchomo ści na których odpady gromadzone s ą w sposób nieselektywny  
Wypełnia właściciel nieruchomości, który w części H.2 poz. 45 zaznaczył kwadrat 2 

Frakcja odpadów 
Pojemno ść 

pojemnika na 
odpady 4) 

Deklarowana 
ilo ść 

pojemników na 
nieruchomo ści 

Częstotliwo ść 
odbioru 

pojemników w 
miesi ącu 

Liczba 
odebranych 

pojemników w 
miesi ącu 

Stawka opłaty 
za pojemnik 5) 

Wysoko ść 
miesi ęcznej 

opłaty za 
pojemnik 

A B C D E = C x D F G = E x F 

ODPADY ZMIESZANE 

 

91. 

 
92. 

 
93. 

 
94. 

 
95. 

 
96. 

 
97. 98. 99. 100. 101. 102. 

103. 104. 105. 106. 107. 108. 

ODPADY ZIELONE  
odbiór od marca do listopada 

109. 110. 111. 112. 113. 114. 

Łączna kwota opłaty za pojemniki za m-ce stycze ń, luty, grudzie ń7) 
(Łączna kwota opłat za pojemniki tj. suma poz. 96, 102 i 108) 

115. 

Łączna kwota opłaty za pojemniki za m-ce od marca do listopada 7) 
(Łączna kwota opłat za pojemnik tj. suma poz.96, 102, 108 i 114) 

116. 

H.2. DOTYCZY TEJ CZĘŚCI  NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJ Ą MIESZKAŃCY, 
A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE   

(nieruchomość, na której prowadzona jest działalność gospodarcza)
 

 Oświadczam, że na terenie nieruchomo ści wskazanej  w 
części F.1. niniejszej deklaracji odpady komunalne 
gromadzone s ą w sposób (zaznaczy ć właściwy kwadrat) 4) 

45.  

 1. SELEKTYWNY  2.NIESELEKTYWNY 

 Rodzaj prowadzonej działalno ści gospodarczej 46. 
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Pouczenie:  
1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. 
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1314 ze zm.). 

2. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 
dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.  

3. Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości 
zamieszkuje mieszkaniec. Wyliczoną opłatę uiszcza się zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie terminu, częstotliwości 
i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na indywidualny numer rachunku bankowego. 

 4. W przypadku zmiany danych mających wpływ na wysokość należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej 
w deklaracji właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany. Różnicę 
w wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikającą ze zwiększenia lub zmniejszenia opłaty REGULUJE SIĘ 
W NAJBLIŻSZYM TERMINIE PŁATNOŚCI. 

5. W przypadku składania deklaracji przez pełnomocnika należy dołączyć dokument potwierdzający pełnomocnictwo wraz z uiszczoną opłatą 
skarbową w wysokości 17 zł. 

Objaśnienia: 

1) OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI  spoczywa na każdym właścicielu nieruchomości, w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach, wytwarzającym odpady na nieruchomości (tj. współwłaścicielach, użytkownikach wieczystych, jednostkach 
organizacyjnych i osobach posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością). 

Jeżeli nieruchomość jest ZABUDOWANA BUDYNKAMI WIELOLOKALOWYMI, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązek 
złożenia deklaracji obciąża zarządcę nieruchomości lub osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną w rozumieniu przepisów ustawy 
o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 716 ze. zm.). Jeżeli zarząd nie został wybrany – obowiązek ten ciąży na właścicielach 
poszczególnych lokali 

DLA KAŻDEJ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ należy złożyć odrębną deklarację. 

SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE składają jedną deklarację DOW-1 wraz z załącznikami ZDOW-1 oraz ZDOW-2 

2) ADRES PUNKTU WYWOZOWEGO określenie miejsca ustawienia pojemników, z którego będą odbierane odpady komunalne. 
3)  RODZINA WIELODZIETNA w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832 ze zm.) tj.: 

rodzina, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci: 

 w wieku do ukończenia 18. roku życia; 

 w wieku do ukończenia 25. roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole (do dnia 30 września następującego po końcu roku 
szkolnego)  lub w szkole wyższej (do końca roku akademickiego); 

I. KWOTA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 8) 
Wysoko ść opłat  w m-cu stycze ń, luty, marzec  

(suma opłat z poz. 44 i 89 lub 115) 

117. 

Wysoko ść opłat w m-cu od marca do listopada 

(suma opłat z poz. 44 i 90 lub 116) 

118. 

J. INFORMACJA O ZAŁ ĄCZNIKACH  (do niniejszej deklaracji dołączono) 
 

załączniki 
119. Liczba i rodzaj zał ącznika 

K. PODPIS SKŁADAJ ĄCEGO DEKLARACJ Ę 
 

 120. Imię 121. Nazwisko 

 122. Data i miejsce wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok, miejscowość) 

 

123. Czytelny podpis (piecz ęć) składaj ącego 

 

L. ADNOTACJE URZ ĘDOWE 
 124. Uwagi 

 

 125. Data (dzień - miesiąc - rok) 
 

 

126. Podpis i piecz ęć  
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 bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu 
niepełnosprawności. 

  Członkami Rodziny Wielodzietnej są: 

 a) rodzic (rodzice) -  przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka; 

 b) małżonek rodzica; 

 c) dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę przebywającą 
w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. , poz. 135, ze zm.)  

4)  SELEKTYWNE ZBIERANIE ODPADÓW Jeżeli właściciel nieruchomości zadeklaruje selektywne zbieranie odpadów komunalnych, a 
podmiot odbierający odpady komunalne powiadomi gminę o braku segregacji to zostanie wydana decyzja okre ślająca wysoko ść opłaty za 
gospodarowanie  odpadami komunalnymi liczona według stawki przewidzianej dla odpadów komunalnych niesegregowanych – różnica 
pomiędzy zadeklarowaną i zapłaconą przez właściciela nieruchomości opłatą, a określoną przez organ stanowić będzie zaległość, którą 
należy uregulować wraz z odsetkami. 

5) Do zbierania odpadów stosuje się pojemniki o pojemności: 120 l, 240l, 1100l, 2,5 m3, 5 m3, 7 m3, 10 m3. 
6) STAWKA OPŁATY  wynika z odrębnej Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie wyboru metod opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz wysokości tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz ryczałtowej stawki za rok od domku 
letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

 
7)) OPŁATA ZA POJEMNIKI  (część H3 i H4 deklaracji) dotyczy tylko nieruchomości, na której jest prowadzona działalność gospodarcza 

 
8) WYSOKOŚĆ OPŁATY jeżeli nieruchomość jest tylko zamieszkała kwota opłaty stanowi opłatę wyliczoną w dziale H1, w przypadku 

nieruchomości mieszanej, kwota opłaty stanowi sumę opłat z działu H1 oraz działu H2, H3 i H4. 
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 ZDOW-1(2) 1/1 
 

Pouczenie:  

Załącznik ZDOW-1 jest integralną częścią deklaracji DOW-1. 

Objaśnienia:  

Objaśnienia znajdują się w deklaracji DOW-1. 

1. Identyfikator podatkowy: PESEL/NIP osoby składaj ącej deklaracj ę 

ZDOW-1    DANE O NIERUCHOMOŚCI 
Załącznik ZDOW-1 przeznaczony jest dla jednej nieruchomości. Jeżeli właściciel nieruchomości składa deklarację dla 
większej ilości nieruchomości, dla każdej nieruchomości należy wypełnić odrębny załącznik. 

 
2. Nr załącznika   

 
A. DANE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ SKŁADANY JEST ZAŁ ĄCZNIK 1)

 

 3. Miejscowo ść 4. Ulica 5. Nr domu 6. Nr lokalu 

 7. Kod pocztowy 8. Poczta 9. Numer ewidencyjny działki 

 

Adres punktu wywozowego  – miejscowość, ulica, nr 
domu, inne dane identyfikujące lokalizację pojemników 2)

 

10. 

 
11. zamieszkała 
   (nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy) 

 

  w części zamieszkała oraz w części 
niezamieszkała,  na której powstają odpady komunalne 

  

Oświadczam, że na terenie nieruchomo ści wskazanej 
w części A niniejszego zał ącznika zamieszkuj ą osoby 
nie b ędące członkami rodzin wielodzietnych;  

12. 
 

 
…………………………………………………………… 

(liczba mieszkańców) 

 
 

 
Oświadczam, że na terenie nieruchomo ści wskazanej 
w części A niniejszego zał ącznika zamieszkuj ą osoby 
będące członkami rodzin wielodzietnych 3); (dane na 
podstawie załączników ZDOW-2) 

13. 
 

 
…………………………………………………………… 

(liczba mieszkańców) 

 
 

 Oświadczam, że na terenie nieruchomo ści wskazanej 
w części A niniejszego zał ącznika odpady b ędą 
zbierane w sposób 4): 

14.  

 1.SELEKTYWNY   2.NIESELEKTYWNY 

 15. Imię 16. Nazwisko 

 17. Data i miejsce wypełnienia zał ącznika (dzień - miesiąc - rok, 
 miejscowość) 
 
 
 

18. Czytelny podpis (piecz ęć) składaj ącego 

 

B. ADNOTACJE URZ ĘDOWE 
 19. Uwagi 

 

 20. Data (dzień - miesiąc - rok) 
 

 

21.  Podpis i piecz ęć  
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 ZDOW-2(2) 1/1 

 

Pouczenie:  

Załącznik ZDOW-2 jest integralną częścią deklaracji DOW-1. 

Objaśnienia:  

* dotyczy wyłącznie członków rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny 

Objaśnienia znajdują się w deklaracji DOW-1. 

1. Identyfikator podatkowy: PESEL/NIP osoby składaj ącej deklaracj ę 

ZDOW-2  DANE O CZŁONKACH RODZINY WIELODZIETNEJ  
Załącznik ZDOW-2 przeznaczony jest dla właściciela nieruchomości zamieszkałej przez rodziny wielodzietne.  

 
2. Nr załącznika   

 
A. DANE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ SKŁADANY JEST ZAŁ ĄCZNIK 1)

 

 3. Miejscowo ść 4. Ulica 5. Nr domu 6. Nr lokalu 

 7. Kod pocztowy 8. Poczta 9. Numer ewidencyjny działki 

B.  DANE CZŁONKÓW RODZINY WIELODZIETNEJ WYKAZANYCH W POZ. 36 
DEKLARACJI DOZ - 1  

 
Lp. Imię i nazwisko członka rodziny Nr PESEL Data urodzenia Nr Karty Du żej Rodziny * 

1 
 

   

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11 
    

 10. Imię 11. Nazwisko 

 12. Data i miejsce wypełnienia zał ącznika (dzień - miesiąc - 
rok, miejscowość) 
 
 
 

13. Czytelny podpis (piecz ęć) składaj ącego 

 

C. ADNOTACJE URZĘDOWE 
 14. Uwagi 

 

 15. Data (dzień - miesiąc - rok) 
 

 

16.  Podpis i piecz ęć  
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Układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi – nieruchomości zamieszkałe i mieszane 
 

  

 

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 103/VI/2019

Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 25 lutego 2019 r.
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                    <Frakcja nazwa="zmieszane2"> 
                        <PojemnoscPojemnika></PojemnoscPojemnika> 
                        <IloscPojemnikow></IloscPojemnikow> 
                        <CzesctotliwoscOdbioru></CzesctotliwoscOdbioru> 
                        <LiczbaOdebranychPojemnikow></LiczbaOdebranychPojemnikow> 
                        <StawkaOplaty></StawkaOplaty> 
                        <KwotaOplaty></KwotaOplaty> 
                    </Frakcja>   
                    <Frakcja nazwa="zmieszane3"> 
                        <PojemnoscPojemnika></PojemnoscPojemnika> 
                        <IloscPojemnikow></IloscPojemnikow> 
                        <CzesctotliwoscOdbioru></CzesctotliwoscOdbioru> 
                        <LiczbaOdebranychPojemnikow></LiczbaOdebranychPojemnikow> 
                        <StawkaOplaty></StawkaOplaty> 
                        <KwotaOplaty></KwotaOplaty> 
                    </Frakcja>                                                                       
                    <Frakcja nazwa="zielone"> 
                        <PojemnoscPojemnika></PojemnoscPojemnika> 
                        <IloscPojemnikow></IloscPojemnikow> 
                        <CzesctotliwoscOdbioru></CzesctotliwoscOdbioru> 
                        <LiczbaOdebranychPojemnikow></LiczbaOdebranychPojemnikow> 
                        <StawkaOplaty></StawkaOplaty> 
                        <KwotaOplaty></KwotaOplaty> 
                    </Frakcja>  
                    <LacznaKwotaMiesiaceBezZielone></LacznaKwotaMiesiaceBezZielone> 
                    <LacznaKwotaMiesiaceZielone></LacznaKwotaMiesiaceZielone>                         
                </Nieselektywny>                                                                               
             </Niezamieszkala> 
             <WysokoscOplatyBezZielone></WysokoscOplatyBezZielone> 
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             <WysokoscOplatyZielone></WysokoscOplatyZielone> 
            <Zalaczniki> 
                <Zalacznik> 
                    <OpisZalacznika></OpisZalacznika> 
                </Zalacznik> 
            </Zalaczniki>              
             <Oswiadczenie> 
                <Imie></Imie> 
                <Nazwisko></Nazwisko> 
                <Data></Data> 
                <Miejsce></Miejsce> 
             </Oswiadczenie> 
        </Deklaracja> 
    </TrescDokumentu> 
</Dokument> 
 

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

<xs:schema xmlns:xs="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: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="Deklaracja" type="DeklaracjaTyp"/> 
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    </xs:sequence> 
   </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
 
 <xs:complexType name="PodmiotTyp"> 
      <xs:sequence> 
          <xs:element name="RodzajPodmiotu" type="RodzajPodmiotuTyp"/> 
          <xs:element name="RodzajPodmiotuInny" type="str:Tekst200Typ"/> 
          <xs:element name="NazwiskoNazwaPelna" type="str:Tekst200Typ"/> 
          <xs:element name="ImiePierwszeDrugieNazwaSkrocona" type="str:Tekst200Typ"/> 
          <xs:element name="DataUrodzenia" type="xs:date"/> 
          <xs:element name="ImieOjca" type="oso:ImieTyp"/> 
          <xs:element name="ImieMatki" type="oso:ImieTyp"/> 
          <xs:element name="Pesel" type="oso:PESELTyp"/> 
          <xs:element name="Nip" type="oso:NIPTyp"/> 
          <xs:element name="Regon" type="RegonTyp"/> 
          <xs:element name="Telefon" type="TelefonTyp"/> 
          <xs:element name="Email" type="adr:EmailTyp"/> 
          <xs:element name="AdresZamieszkaniaSiedziby"> 
              <xs:complexType> 
                  <xs:sequence> 
                      <xs:element name="Wojewodztwo" type="adr:WojewodztwoTyp"/> 
                      <xs:element name="Powiat" type="adr:PowiatTyp"/> 
                      <xs:element name="Gmina" type="adr:GminaTyp"/> 
                      <xs:element name="Ulica" type="adr:NazwaUlicyTyp"/> 
                      <xs:element name="NumerDomu" type="adr:BudynekTyp"/> 
                      <xs:element name="NumerLokalu" type="adr:LokalTyp"/> 
                      <xs:element name="Miejscowosc" type="adr:MiejscowoscTyp"/> 
                      <xs:element name="KodPocztowy" type="adr:KodPocztowyTyp"/> 
                      <xs:element name="Poczta" type="adr:MiejscowoscTyp"/> 
                      <xs:element name="AdresKorespondencyjny" type="str:Tekst2000Typ"/> 
                  </xs:sequence> 
               </xs:complexType> 
          </xs:element> 
    </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
  
 <xs:simpleType name="RodzajPodmiotuTyp"> 
      <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:simpleType name="RegonTyp"> 
      <xs:restriction base="xs:string"> 
         <xs:pattern value="[0-9]{9}"/> 
       </xs:restriction> 
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 </xs:simpleType> 
  
 <xs:simpleType name="TelefonTyp"> 
      <xs:restriction base="xs:string"> 
         <xs:maxLength value="20"/> 
      </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
  
 <xs:complexType name="DeklaracjaTyp"> 
      <xs:sequence> 
          <xs:element name="RodzajDeklaracji" type="RodzajDeklaracjiTyp"/> 
          <xs:element name="RodzajData" type="xs:date"/> 
          <xs:element name="PowodZlozeniaNowejDeklaracji" type="str:Tekst2000Typ"/> 
          <xs:element name="AdresNieruchomosci"> 
              <xs:complexType> 
                  <xs:sequence> 
                      <xs:element name="Ulica" type="adr:NazwaUlicyTyp"/> 
                      <xs:element name="NumerDomu" type="adr:BudynekTyp"/> 
                      <xs:element name="NumerLokalu" type="adr:LokalTyp"/> 
                      <xs:element name="NumerEwidencyjnyDzialki" type="str:Tekst65Typ"/> 
                      <xs:element name="Miejscowosc" type="adr:MiejscowoscTyp"/> 
                      <xs:element name="KodPocztowy" type="adr:KodPocztowyTyp"/> 
                      <xs:element name="Poczta" type="adr:MiejscowoscTyp"/> 
                      <xs:element name="AdresPunktuWywozowego" type="str:Tekst2000Typ"/> 
                  </xs:sequence> 
              </xs:complexType> 
          </xs:element> 
          <xs:element name="RodzajNieruchomoscii" type="WyborTyp"/> 
          <xs:element name="Zamieszkala"> 
              <xs:complexType> 
                  <xs:sequence> 
                      <xs:element name="LiczbaMieszkancow" type="xs:positiveInteger"/> 
                      <xs:element name="RodzajZbierania" type="WyborTyp"/> 
                      <xs:element name="StawkaSelektywna" type="xs:decimal"/> 
                      <xs:element name="StawkaNieselektywna" type="xs:decimal"/> 
                      <xs:element name="KwotaMiesieczna" type="xs:decimal"/> 
                  </xs:sequence> 
               </xs:complexType> 
           </xs:element> 
           <xs:element name="Niezamieszkala"> 
               <xs:complexType> 
                  <xs:sequence> 
                      <xs:element name="RodzajZbierania" type="WyborTyp"/> 
                      <xs:element name="RodzajProwadzonejDzialalnosci" type="str:Tekst2000Typ"/> 
                      <xs:element name="Selektywny"> 
                          <xs:complexType> 
                              <xs:sequence> 
                                  <xs:element name="Frakcje"> 
                                      <xs:complexType> 
                                          <xs:sequence> 
                                             <xs:element name="Frakcja" type="FrakcjaTyp" minOccurs="7" 
maxOccurs="7"/> 

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 27 – Poz. 3450



                                          </xs:sequence> 
                                      </xs:complexType> 
                                  </xs:element>      
                                  <xs:element name="LacznaKwotaMiesiaceBezZielone" type="xs:decimal"/> 
                                  <xs:element name="LacznaKwotaMiesiaceZielone" type="xs:decimal"/> 
                              </xs:sequence>  
                          </xs:complexType>    
                      </xs:element>       
                      <xs:element name="Nieselektywny"> 
                          <xs:complexType> 
                              <xs:sequence> 
                                  <xs:element name="Frakcje"> 
                                      <xs:complexType> 
                                          <xs:sequence> 
                                             <xs:element name="Frakcja" type="FrakcjaTyp" minOccurs="4" 
maxOccurs="4"/> 
                                          </xs:sequence> 
                                      </xs:complexType> 
                                  </xs:element>      
                                  <xs:element name="LacznaKwotaMiesiaceBezZielone" type="xs:decimal"/> 
                                  <xs:element name="LacznaKwotaMiesiaceZielone" type="xs:decimal"/> 
                              </xs:sequence>  
                          </xs:complexType>    
                      </xs:element>                                                        
                  </xs:sequence> 
               </xs:complexType> 
            </xs:element> 
        <xs:element name="WysokoscOplatyBezZielone" type="xs:decimal"/>   
        <xs:element name="WysokoscOplatyZielone" type="xs:decimal"/>   
        <xs:element ref="str:Zalaczniki" minOccurs="0"/> 
        <xs:element name="Oswiadczenie"> 
            <xs:complexType> 
                <xs:sequence> 
                    <xs:element name="Imie" type="oso:ImieTyp"/> 
                    <xs:element name="Nazwisko" type="oso:NazwiskoTyp"/> 
                    <xs:element name="Data" type="xs:date"/> 
                    <xs:element name="Miejsce" type="str:Tekst65Typ"/> 
                </xs:sequence> 
             </xs:complexType> 
        </xs:element> 
    </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
  
 <xs:simpleType name="RodzajDeklaracjiTyp"> 
      <xs:restriction base="xs:string"> 
          <xs:enumeration value="1"/> 
          <xs:enumeration value="2"/> 
          <xs:enumeration value="3"/> 
      </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
  
 <xs:simpleType name="WyborTyp"> 
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      <xs:restriction base="xs:string"> 
          <xs:enumeration value="1"/> 
          <xs:enumeration value="2"/> 
      </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
  
 <xs:complexType name="FrakcjaTyp"> 
      <xs:sequence> 
          <xs:element name="PojemnoscPojemnika" type="ListaWartosciPojemnoscTyp"/> 
          <xs:element name="IloscPojemnikow" type="xs:decimal"/> 
          <xs:element name="CzesctotliwoscOdbioru" type="xs:decimal"/> 
          <xs:element name="LiczbaOdebranychPojemnikow" type="xs:decimal"/> 
          <xs:element name="StawkaOplaty" type="xs:decimal"/> 
          <xs:element name="KwotaOplaty" type="xs:decimal"/> 
      </xs:sequence> 
      <xs:attribute name="nazwa" type="ListaWartosciFrakcjaNazwaTyp"/>  
 </xs:complexType> 
 
  <xs:simpleType name="ListaWartosciFrakcjaNazwaTyp"> 
      <xs:restriction base="xs:string"> 
          <xs:enumeration value="zmieszane1"/> 
          <xs:enumeration value="zmieszane2"/> 
          <xs:enumeration value="zmieszane3"/> 
          <xs:enumeration value="papier"/> 
          <xs:enumeration value="szklo"/> 
          <xs:enumeration value="metaleTworzywa"/> 
          <xs:enumeration value="zielone"/> 
      </xs:restriction> 
  </xs:simpleType> 
   
    <xs:simpleType name="ListaWartosciPojemnoscTyp"> 
      <xs:restriction base="xs:string"> 
          <xs:enumeration value="0,12"/> 
          <xs:enumeration value="0,24"/> 
          <xs:enumeration value="1,1"/> 
          <xs:enumeration value="2,5"/> 
          <xs:enumeration value="5"/> 
          <xs:enumeration value="7"/> 
          <xs:enumeration value="10"/> 
      </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 
</xs:schema> 
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Układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi – wyłącznie nieruchomości 
niezamieszkałe

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 103/VI/2019

Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 25 lutego 2019 r.
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<Dokument> 
    <OpisDokumentu></OpisDokumentu> 
    <DaneDokumentu></DaneDokumentu> 
    <TrescDokumentu> 
        <Podmiot> 
            <RodzajPodmiotu></RodzajPodmiotu> 
            <RodzajPodmiotuInny/> 
            <NazwiskoNazwaPelna></NazwiskoNazwaPelna> 
            <ImiePierwszeDrugieNazwaSkrocona></ImiePierwszeDrugieNazwaSkrocona> 
            <DataUrodzenia></DataUrodzenia> 
            <ImieOjca></ImieOjca> 
            <ImieMatki></ImieMatki> 
            <Pesel></Pesel> 
            <Nip></Nip> 
            <Regon></Regon> 
            <Telefon></Telefon> 
            <Email></Email> 
            <AdresZamieszkaniaSiedziby> 
                <Wojewodztwo></Wojewodztwo> 
                <Powiat></Powiat> 
                <Gmina></Gmina> 
                <Ulica></Ulica> 
                <NumerDomu></NumerDomu> 
                <NumerLokalu></NumerLokalu> 
                <Miejscowosc></Miejscowosc> 
                <KodPocztowy></KodPocztowy> 
                <Poczta></Poczta> 
                <AdresKorespondencyjny/> 
            </AdresZamieszkaniaSiedziby> 
        </Podmiot> 
        <Deklaracja> 
             <RodzajDeklaracji></RodzajDeklaracji> 
             <RodzajData></RodzajData> 
             <PowodZlozeniaNowejDeklaracji/> 
             <AdresNieruchomosci> 
                <Ulica></Ulica> 
                <NumerDomu></NumerDomu> 
                <NumerLokalu></NumerLokalu> 
                <NumerEwidencyjnyDzialki></NumerEwidencyjnyDzialki> 
                <Miejscowosc></Miejscowosc> 
                <KodPocztowy></KodPocztowy> 
                <Poczta></Poczta> 
                <AdresPunktuWywozowego/> 
             </AdresNieruchomosci> 
             <Niezamieszkala> 
                <RodzajZbierania></RodzajZbierania> 
                <RodzajProwadzonejDzialalnosci></RodzajProwadzonejDzialalnosci> 
                <Selektywny> 
                    <Frakcje> 
                        <Frakcja nazwa="papier"> 
                            <PojemnoscPojemnika></PojemnoscPojemnika> 
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                            <IloscPojemnikow></IloscPojemnikow> 
                            <CzesctotliwoscOdbioru></CzesctotliwoscOdbioru> 
                            <LiczbaOdebranychPojemnikow></LiczbaOdebranychPojemnikow> 
                            <StawkaOplaty>0</StawkaOplaty> 
                            <KwotaOplaty>0</KwotaOplaty> 
                        </Frakcja> 
                        <Frakcja nazwa="szklo"> 
                            <PojemnoscPojemnika></PojemnoscPojemnika> 
                            <IloscPojemnikow></IloscPojemnikow> 
                            <CzesctotliwoscOdbioru></CzesctotliwoscOdbioru> 
                            <LiczbaOdebranychPojemnikow></LiczbaOdebranychPojemnikow> 
                            <StawkaOplaty>0</StawkaOplaty> 
                            <KwotaOplaty>0</KwotaOplaty> 
                        </Frakcja> 
                        <Frakcja nazwa="metaleTworzywa"> 
                            <PojemnoscPojemnika></PojemnoscPojemnika> 
                            <IloscPojemnikow></IloscPojemnikow> 
                            <CzesctotliwoscOdbioru></CzesctotliwoscOdbioru> 
                            <LiczbaOdebranychPojemnikow></LiczbaOdebranychPojemnikow> 
                            <StawkaOplaty>0</StawkaOplaty> 
                            <KwotaOplaty>0</KwotaOplaty> 
                        </Frakcja>     
                        <Frakcja nazwa="zmieszane1"> 
                            <PojemnoscPojemnika></PojemnoscPojemnika> 
                            <IloscPojemnikow></IloscPojemnikow> 
                            <CzesctotliwoscOdbioru></CzesctotliwoscOdbioru> 
                            <LiczbaOdebranychPojemnikow></LiczbaOdebranychPojemnikow> 
                            <StawkaOplaty></StawkaOplaty> 
                            <KwotaOplaty></KwotaOplaty> 
                        </Frakcja>       
                        <Frakcja nazwa="zmieszane2"> 
                            <PojemnoscPojemnika></PojemnoscPojemnika> 
                            <IloscPojemnikow></IloscPojemnikow> 
                            <CzesctotliwoscOdbioru></CzesctotliwoscOdbioru> 
                            <LiczbaOdebranychPojemnikow></LiczbaOdebranychPojemnikow> 
                            <StawkaOplaty></StawkaOplaty> 
                            <KwotaOplaty></KwotaOplaty> 
                        </Frakcja>  
                        <Frakcja nazwa="zmieszane3"> 
                            <PojemnoscPojemnika></PojemnoscPojemnika> 
                            <IloscPojemnikow></IloscPojemnikow> 
                            <CzesctotliwoscOdbioru></CzesctotliwoscOdbioru> 
                            <LiczbaOdebranychPojemnikow></LiczbaOdebranychPojemnikow> 
                            <StawkaOplaty></StawkaOplaty> 
                            <KwotaOplaty></KwotaOplaty> 
                        </Frakcja>  
                        <Frakcja nazwa="zielone"> 
                            <PojemnoscPojemnika></PojemnoscPojemnika> 
                            <IloscPojemnikow></IloscPojemnikow> 
                            <CzesctotliwoscOdbioru></CzesctotliwoscOdbioru> 
                            <LiczbaOdebranychPojemnikow></LiczbaOdebranychPojemnikow> 
                            <StawkaOplaty></StawkaOplaty> 
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                            <KwotaOplaty></KwotaOplaty> 
                        </Frakcja>                          
                    </Frakcje> 
                    <LacznaKwotaMiesiaceBezZielone></LacznaKwotaMiesiaceBezZielone> 
                    <LacznaKwotaMiesiaceZielone></LacznaKwotaMiesiaceZielone> 
                </Selektywny>      
                <Nieselektywny> 
                    <Frakcja nazwa="zmieszane1"> 
                        <PojemnoscPojemnika></PojemnoscPojemnika> 
                        <IloscPojemnikow></IloscPojemnikow> 
                        <CzesctotliwoscOdbioru></CzesctotliwoscOdbioru> 
                        <LiczbaOdebranychPojemnikow></LiczbaOdebranychPojemnikow> 
                        <StawkaOplaty></StawkaOplaty> 
                        <KwotaOplaty></KwotaOplaty> 
                    </Frakcja>   
                    <Frakcja nazwa="zmieszane2"> 
                        <PojemnoscPojemnika></PojemnoscPojemnika> 
                        <IloscPojemnikow></IloscPojemnikow> 
                        <CzesctotliwoscOdbioru></CzesctotliwoscOdbioru> 
                        <LiczbaOdebranychPojemnikow></LiczbaOdebranychPojemnikow> 
                        <StawkaOplaty></StawkaOplaty> 
                        <KwotaOplaty></KwotaOplaty> 
                    </Frakcja>   
                    <Frakcja nazwa="zmieszane3"> 
                        <PojemnoscPojemnika></PojemnoscPojemnika> 
                        <IloscPojemnikow></IloscPojemnikow> 
                        <CzesctotliwoscOdbioru></CzesctotliwoscOdbioru> 
                        <LiczbaOdebranychPojemnikow></LiczbaOdebranychPojemnikow> 
                        <StawkaOplaty></StawkaOplaty> 
                        <KwotaOplaty></KwotaOplaty> 
                    </Frakcja>                                                                       
                    <Frakcja nazwa="zielone"> 
                        <PojemnoscPojemnika></PojemnoscPojemnika> 
                        <IloscPojemnikow></IloscPojemnikow> 
                        <CzesctotliwoscOdbioru></CzesctotliwoscOdbioru> 
                        <LiczbaOdebranychPojemnikow></LiczbaOdebranychPojemnikow> 
                        <StawkaOplaty></StawkaOplaty> 
                        <KwotaOplaty></KwotaOplaty> 
                    </Frakcja>  
                    <LacznaKwotaMiesiaceBezZielone></LacznaKwotaMiesiaceBezZielone> 
                    <LacznaKwotaMiesiaceZielone></LacznaKwotaMiesiaceZielone>                         
                </Nieselektywny>  
             </Niezamieszkala> 
             <WysokoscOplatyBezZielone></WysokoscOplatyBezZielone> 
             <WysokoscOplatyZielone></WysokoscOplatyZielone> 
             <Zalaczniki> 
                <Zalacznik> 
                    <Rodzaj></Rodzaj> 
                </Zalacznik> 
             </Zalaczniki> 
             <Oswiadczenie> 
                <Imie></Imie> 
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                <Nazwisko></Nazwisko> 
                <Data></Data> 
                <Miejsce></Miejsce> 
             </Oswiadczenie> 
        </Deklaracja> 
    </TrescDokumentu> 
</Dokument> 
 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<xs:schema xmlns:xs="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: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="Deklaracja" type="DeklaracjaTyp"/> 
    </xs:sequence> 
   </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
 
 <xs:complexType name="PodmiotTyp"> 
      <xs:sequence> 
          <xs:element name="RodzajPodmiotu" type="RodzajPodmiotuTyp"/> 
          <xs:element name="RodzajPodmiotuInny" type="str:Tekst200Typ"/> 
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          <xs:element name="NazwiskoNazwaPelna" type="str:Tekst200Typ"/> 
          <xs:element name="ImiePierwszeDrugieNazwaSkrocona" type="str:Tekst200Typ"/> 
          <xs:element name="DataUrodzenia" type="xs:date"/> 
          <xs:element name="ImieOjca" type="oso:ImieTyp"/> 
          <xs:element name="ImieMatki" type="oso:ImieTyp"/> 
          <xs:element name="Pesel" type="oso:PESELTyp"/> 
          <xs:element name="Nip" type="oso:NIPTyp"/> 
          <xs:element name="Regon" type="RegonTyp"/> 
          <xs:element name="Telefon" type="TelefonTyp"/> 
          <xs:element name="Email" type="adr:EmailTyp"/> 
          <xs:element name="AdresZamieszkaniaSiedziby"> 
              <xs:complexType> 
                  <xs:sequence> 
                      <xs:element name="Wojewodztwo" type="adr:WojewodztwoTyp"/> 
                      <xs:element name="Powiat" type="adr:PowiatTyp"/> 
                      <xs:element name="Gmina" type="adr:GminaTyp"/> 
                      <xs:element name="Ulica" type="adr:NazwaUlicyTyp"/> 
                      <xs:element name="NumerDomu" type="adr:BudynekTyp"/> 
                      <xs:element name="NumerLokalu" type="adr:LokalTyp"/> 
                      <xs:element name="Miejscowosc" type="adr:MiejscowoscTyp"/> 
                      <xs:element name="KodPocztowy" type="adr:KodPocztowyTyp"/> 
                      <xs:element name="Poczta" type="adr:MiejscowoscTyp"/> 
                      <xs:element name="AdresKorespondencyjny" type="str:Tekst2000Typ"/> 
                  </xs:sequence> 
               </xs:complexType> 
          </xs:element> 
    </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
  
 <xs:simpleType name="RodzajPodmiotuTyp"> 
      <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:simpleType name="RegonTyp"> 
      <xs:restriction base="xs:string"> 
         <xs:pattern value="[0-9]{9}"/> 
       </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
  
 <xs:simpleType name="TelefonTyp"> 
      <xs:restriction base="xs:string"> 
         <xs:maxLength value="20"/> 
      </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
  
 <xs:complexType name="DeklaracjaTyp"> 
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      <xs:sequence> 
          <xs:element name="RodzajDeklaracji" type="RodzajDeklaracjiTyp"/> 
          <xs:element name="RodzajData" type="xs:date"/> 
          <xs:element name="PowodZlozeniaNowejDeklaracji" type="str:Tekst2000Typ"/> 
          <xs:element name="AdresNieruchomosci"> 
              <xs:complexType> 
                  <xs:sequence> 
                      <xs:element name="Ulica" type="adr:NazwaUlicyTyp"/> 
                      <xs:element name="NumerDomu" type="adr:BudynekTyp"/> 
                      <xs:element name="NumerLokalu" type="adr:LokalTyp"/> 
                      <xs:element name="NumerEwidencyjnyDzialki" type="str:Tekst65Typ"/> 
                      <xs:element name="Miejscowosc" type="adr:MiejscowoscTyp"/> 
                      <xs:element name="KodPocztowy" type="adr:KodPocztowyTyp"/> 
                      <xs:element name="Poczta" type="adr:MiejscowoscTyp"/> 
                      <xs:element name="AdresPunktuWywozowego" type="str:Tekst2000Typ"/> 
                  </xs:sequence> 
              </xs:complexType> 
          </xs:element> 
           <xs:element name="Niezamieszkala"> 
               <xs:complexType> 
                  <xs:sequence> 
                      <xs:element name="RodzajZbierania" type="WyborTyp"/> 
                      <xs:element name="RodzajProwadzonejDzialalnosci" type="str:Tekst2000Typ"/> 
                      <xs:element name="Selektywny"> 
                          <xs:complexType> 
                              <xs:sequence> 
                                  <xs:element name="Frakcje"> 
                                      <xs:complexType> 
                                          <xs:sequence> 
                                             <xs:element name="Frakcja" type="FrakcjaTyp" minOccurs="7" 
maxOccurs="7"/> 
                                          </xs:sequence> 
                                      </xs:complexType> 
                                  </xs:element>      
                                  <xs:element name="LacznaKwotaMiesiaceBezZielone" type="xs:decimal"/> 
                                  <xs:element name="LacznaKwotaMiesiaceZielone" type="xs:decimal"/> 
                              </xs:sequence>  
                          </xs:complexType>    
                      </xs:element>       
                      <xs:element name="Nieselektywny"> 
                          <xs:complexType> 
                              <xs:sequence> 
                                  <xs:element name="Frakcje"> 
                                      <xs:complexType> 
                                          <xs:sequence> 
                                             <xs:element name="Frakcja" type="FrakcjaTyp" minOccurs="4" 
maxOccurs="4"/> 
                                          </xs:sequence> 
                                      </xs:complexType> 
                                  </xs:element>      
                                  <xs:element name="LacznaKwotaMiesiaceBezZielone" type="xs:decimal"/> 
                                  <xs:element name="LacznaKwotaMiesiaceZielone" type="xs:decimal"/> 
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                              </xs:sequence>  
                          </xs:complexType>    
                      </xs:element>    
                  </xs:sequence> 
               </xs:complexType> 
            </xs:element> 
        <xs:element name="WysokoscOplatyBezZielone" type="xs:decimal"/>   
        <xs:element name="WysokoscOplatyZielone" type="xs:decimal"/>   
        <xs:element ref="str:Zalaczniki" minOccurs="0"/> 
        <xs:element name="Oswiadczenie"> 
            <xs:complexType> 
                <xs:sequence> 
                    <xs:element name="Imie" type="oso:ImieTyp"/> 
                    <xs:element name="Nazwisko" type="oso:NazwiskoTyp"/> 
                    <xs:element name="Data" type="xs:date"/> 
                    <xs:element name="Miejsce" type="str:Tekst65Typ"/> 
                </xs:sequence> 
             </xs:complexType> 
        </xs:element> 
    </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
  
 <xs:simpleType name="RodzajDeklaracjiTyp"> 
      <xs:restriction base="xs:string"> 
          <xs:enumeration value="1"/> 
          <xs:enumeration value="2"/> 
          <xs:enumeration value="3"/> 
      </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
  
 <xs:simpleType name="WyborTyp"> 
      <xs:restriction base="xs:string"> 
          <xs:enumeration value="1"/> 
          <xs:enumeration value="2"/> 
      </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
   
 <xs:complexType name="FrakcjaTyp"> 
      <xs:sequence> 
          <xs:element name="PojemnoscPojemnika" type="ListaWartosciPojemnoscTyp"/> 
          <xs:element name="IloscPojemnikow" type="xs:decimal"/> 
          <xs:element name="CzesctotliwoscOdbioru" type="xs:decimal"/> 
          <xs:element name="LiczbaOdebranychPojemnikow" type="xs:decimal"/> 
          <xs:element name="StawkaOplaty" type="xs:decimal"/> 
          <xs:element name="KwotaOplaty" type="xs:decimal"/> 
      </xs:sequence> 
      <xs:attribute name="nazwa" type="ListaWartosciFrakcjaNazwaTyp"/>  
 </xs:complexType> 
 
  <xs:simpleType name="ListaWartosciFrakcjaNazwaTyp"> 
      <xs:restriction base="xs:string"> 
          <xs:enumeration value="zmieszane1"/> 
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          <xs:enumeration value="zmieszane2"/> 
          <xs:enumeration value="zmieszane3"/> 
          <xs:enumeration value="papier"/> 
          <xs:enumeration value="szklo"/> 
          <xs:enumeration value="metaleTworzywa"/> 
          <xs:enumeration value="zielone"/> 
      </xs:restriction> 
  </xs:simpleType> 
  
  <xs:simpleType name="ListaWartosciPojemnoscTyp"> 
      <xs:restriction base="xs:string"> 
          <xs:enumeration value="0,12"/> 
          <xs:enumeration value="0,24"/> 
          <xs:enumeration value="1,1"/> 
          <xs:enumeration value="2,5"/> 
          <xs:enumeration value="5"/> 
          <xs:enumeration value="7"/> 
          <xs:enumeration value="10"/> 
      </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 
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Układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi - domki letniskowe lub inne 
nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - 

wypoczynkowe jedynie przez część roku

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 103/VI/2019

Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 25 lutego 2019 r.
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<Dokument> 
    <OpisDokumentu></OpisDokumentu> 
    <DaneDokumentu></DaneDokumentu> 
    <TrescDokumentu> 
        <Podmiot> 
            <RodzajPodmiotu></RodzajPodmiotu> 
            <RodzajPodmiotuInny/> 
            <NazwiskoNazwaPelna></NazwiskoNazwaPelna> 
            <ImiePierwszeDrugieNazwaSkrocona></ImiePierwszeDrugieNazwaSkrocona> 
            <DataUrodzenia></DataUrodzenia> 
            <ImieOjca></ImieOjca> 
            <ImieMatki></ImieMatki> 
            <Pesel></Pesel> 
            <Nip></Nip> 
            <Regon></Regon> 
            <Telefon></Telefon> 
            <Email></Email> 
            <AdresZamieszkaniaSiedziby> 
                <Wojewodztwo></Wojewodztwo> 
                <Powiat></Powiat> 
                <Gmina></Gmina> 
                <Ulica></Ulica> 
                <NumerDomu></NumerDomu> 
                <NumerLokalu></NumerLokalu> 
                <Miejscowosc></Miejscowosc> 
                <KodPocztowy></KodPocztowy> 
                <Poczta></Poczta> 
                <AdresKorespondencyjny/> 
            </AdresZamieszkaniaSiedziby> 
        </Podmiot> 
        <Deklaracja> 
             <RodzajDeklaracji></RodzajDeklaracji> 
             <RodzajRok></RodzajRok> 
             <PowodZlozeniaNowejDeklaracji/> 
             <AdresNieruchomosci> 
                <Ulica></Ulica> 
                <NumerDomu></NumerDomu> 
                <NumerLokalu></NumerLokalu> 
                <NumerEwidencyjnyDzialki></NumerEwidencyjnyDzialki> 
                <Miejscowosc></Miejscowosc> 
                <KodPocztowy></KodPocztowy> 
                <Poczta></Poczta> 
                <AdresPunktuWywozowego/> 
             </AdresNieruchomosci> 
             <RodzajNieruchomosci></RodzajNieruchomosci>  
             <RodzajZbierania></RodzajZbierania> 
             <LiczbaDomkow></LiczbaDomkow> 
             <StawkaSelektywna></StawkaSelektywna> 
             <StawkaNieselektywna></StawkaNieselektywna> 
             <KwotaRoczna></KwotaRoczna> 
             <Zalaczniki> 
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                <Zalacznik> 
                    <Rodzaj></Rodzaj> 
                </Zalacznik> 
             </Zalaczniki> 
             <Oswiadczenie> 
                <Imie></Imie> 
                <Nazwisko></Nazwisko> 
                <Data></Data> 
                <Miejsce></Miejsce> 
             </Oswiadczenie> 
        </Deklaracja> 
    </TrescDokumentu> 
</Dokument> 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<xs:schema xmlns:xs="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: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="Deklaracja" type="DeklaracjaTyp"/> 
    </xs:sequence> 
   </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="PodmiotTyp"> 
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      <xs:sequence> 
          <xs:element name="RodzajPodmiotu" type="RodzajPodmiotuTyp"/> 
          <xs:element name="RodzajPodmiotuInny" type="str:Tekst200Typ"/> 
          <xs:element name="NazwiskoNazwaPelna" type="str:Tekst200Typ"/> 
          <xs:element name="ImiePierwszeDrugieNazwaSkrocona" type="str:Tekst200Typ"/> 
          <xs:element name="DataUrodzenia" type="xs:date"/> 
          <xs:element name="ImieOjca" type="oso:ImieTyp"/> 
          <xs:element name="ImieMatki" type="oso:ImieTyp"/> 
          <xs:element name="Pesel" type="oso:PESELTyp"/> 
          <xs:element name="Nip" type="oso:NIPTyp"/> 
          <xs:element name="Regon" type="RegonTyp"/> 
          <xs:element name="Telefon" type="TelefonTyp"/> 
          <xs:element name="Email" type="adr:EmailTyp"/> 
          <xs:element name="AdresZamieszkaniaSiedziby"> 
              <xs:complexType> 
                  <xs:sequence> 
                      <xs:element name="Wojewodztwo" type="adr:WojewodztwoTyp"/> 
                      <xs:element name="Powiat" type="adr:PowiatTyp"/> 
                      <xs:element name="Gmina" type="adr:GminaTyp"/> 
                      <xs:element name="Ulica" type="adr:NazwaUlicyTyp"/> 
                      <xs:element name="NumerDomu" type="adr:BudynekTyp"/> 
                      <xs:element name="NumerLokalu" type="adr:LokalTyp"/> 
                      <xs:element name="Miejscowosc" type="adr:MiejscowoscTyp"/> 
                      <xs:element name="KodPocztowy" type="adr:KodPocztowyTyp"/> 
                      <xs:element name="Poczta" type="adr:MiejscowoscTyp"/> 
                      <xs:element name="AdresKorespondencyjny" type="str:Tekst2000Typ"/> 
                  </xs:sequence> 
               </xs:complexType> 
          </xs:element> 
    </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="RodzajPodmiotuTyp"> 
      <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:simpleType name="RegonTyp"> 
      <xs:restriction base="xs:string"> 
         <xs:pattern value="[0-9]{9}"/> 
       </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
  
 <xs:simpleType name="TelefonTyp"> 
      <xs:restriction base="xs:string"> 
         <xs:maxLength value="20"/> 
      </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
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 <xs:complexType name="DeklaracjaTyp"> 
      <xs:sequence> 
          <xs:element name="RodzajDeklaracji" type="RodzajDeklaracjiTyp"/> 
          <xs:element name="RodzajData" type="xs:date"/> 
          <xs:element name="PowodZlozeniaNowejDeklaracji" type="str:Tekst2000Typ"/> 
          <xs:element name="AdresNieruchomosci"> 
              <xs:complexType> 
                  <xs:sequence> 
                      <xs:element name="Ulica" type="adr:NazwaUlicyTyp"/> 
                      <xs:element name="NumerDomu" type="adr:BudynekTyp"/> 
                      <xs:element name="NumerLokalu" type="adr:LokalTyp"/> 
                      <xs:element name="NumerEwidencyjnyDzialki" type="str:Tekst65Typ"/> 
                      <xs:element name="Miejscowosc" type="adr:MiejscowoscTyp"/> 
                      <xs:element name="KodPocztowy" type="adr:KodPocztowyTyp"/> 
                      <xs:element name="Poczta" type="adr:MiejscowoscTyp"/> 
                      <xs:element name="AdresPunktuWywozowego" type="str:Tekst2000Typ"/> 
                  </xs:sequence> 
              </xs:complexType> 
         </xs:element> 
         <xs:element name="RodzajZbierania" type="WyborTyp"/> 
         <xs:element name="LiczbaDomkow" type="xs:positiveInteger"/> 
         <xs:element name="StawkaSelektywna" type="xs:decimal"/> 
         <xs:element name="StawkaNieselektywna" type="xs:decimal"/> 
         <xs:element name="KwotaRoczna" type="xs:decimal"/> 
        <xs:element ref="str:Zalaczniki" minOccurs="0"/> 
        <xs:element name="Oswiadczenie"> 
            <xs:complexType> 
                <xs:sequence> 
                    <xs:element name="Imie" type="oso:ImieTyp"/> 
                    <xs:element name="Nazwisko" type="oso:NazwiskoTyp"/> 
                    <xs:element name="Data" type="xs:date"/> 
                    <xs:element name="Miejsce" type="str:Tekst65Typ"/> 
                </xs:sequence> 
             </xs:complexType> 
        </xs:element> 
    </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
  
 <xs:simpleType name="RodzajDeklaracjiTyp"> 
      <xs:restriction base="xs:string"> 
          <xs:enumeration value="1"/> 
          <xs:enumeration value="2"/> 
      </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
  
 <xs:simpleType name="WyborTyp"> 
      <xs:restriction base="xs:string"> 
          <xs:enumeration value="1"/> 
          <xs:enumeration value="2"/> 
      </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 
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Układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi – nieruchomości zamieszkałe i mieszane, 
na których zamieszkują rodziny wielodzietne

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 103/VI/2019

Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 25 lutego 2019 r.
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<Dokument> 
    <OpisDokumentu></OpisDokumentu> 
    <DaneDokumentu></DaneDokumentu> 
    <TrescDokumentu> 
        <Zalaczniki> 
            <Zalacznik> 
                <OpisZalacznika></OpisZalacznika> 
            </Zalacznik> 
        </Zalaczniki> 
        <Podmiot> 
            <RodzajPodmiotu></RodzajPodmiotu> 
            <RodzajPodmiotuInny/> 
            <NazwiskoNazwaPelna></NazwiskoNazwaPelna> 
            <ImiePierwszeDrugieNazwaSkrocona></ImiePierwszeDrugieNazwaSkrocona> 
            <DataUrodzenia></DataUrodzenia> 
            <ImieOjca></ImieOjca> 
            <ImieMatki></ImieMatki> 
            <Pesel></Pesel> 
            <Nip></Nip> 
            <Regon></Regon> 
            <Telefon></Telefon> 
            <Email></Email> 
            <AdresZamieszkaniaSiedziby> 
                <Wojewodztwo></Wojewodztwo> 
                <Powiat></Powiat> 
                <Gmina></Gmina> 
                <Ulica></Ulica> 
                <NumerDomu></NumerDomu> 
                <NumerLokalu></NumerLokalu> 
                <Miejscowosc></Miejscowosc> 
                <KodPocztowy></KodPocztowy> 
                <Poczta></Poczta> 
                <AdresKorespondencyjny/> 
            </AdresZamieszkaniaSiedziby> 
        </Podmiot> 
        <Deklaracja> 
             <RodzajDeklaracji></RodzajDeklaracji> 
             <RodzajData></RodzajData> 
             <PowodZlozeniaNowejDeklaracji/> 
             <AdresNieruchomosci> 
                <Ulica></Ulica> 
                <NumerDomu></NumerDomu> 
                <NumerLokalu></NumerLokalu> 
                <NumerEwidencyjnyDzialki></NumerEwidencyjnyDzialki> 
                <Miejscowosc></Miejscowosc> 
                <KodPocztowy></KodPocztowy> 
                <Poczta></Poczta> 
                <AdresPunktuWywozowego/> 
             </AdresNieruchomosci> 
             <RodzajNieruchomosci></RodzajNieruchomosci>  
              <Zamieszkala> 
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<LiczbaMieszkancowNieRodzinaWielodzietna></LiczbaMieszkancowNieRodzinaWielodzietna> 
                 <LiczbaMieszkancowRodzinaWielodzietna></LiczbaMieszkancowRodzinaWielodzietna> 
                 <LiczbaMieszkancowLaczna></LiczbaMieszkancowLaczna> 
                 <RodzajZbierania></RodzajZbierania> 
                 <StawkaSelektywna></StawkaSelektywna> 
                 <StawkaNieselektywna></StawkaNieselektywna> 
                 <WysokoscZwolnienia></WysokoscZwolnienia> 
                 <PodstawaOplaty></PodstawaOplaty> 
                 <KwotaZwolnienia></KwotaZwolnienia> 
                 <KwotaMiesieczna></KwotaMiesieczna> 
             </Zamieszkala> 
             <Niezamieszkala> 
                <RodzajZbierania></RodzajZbierania> 
                <RodzajProwadzonejDzialalnosci></RodzajProwadzonejDzialalnosci> 
                <Selektywny> 
                    <Frakcje> 
                        <Frakcja nazwa="papier"> 
                            <PojemnoscPojemnika></PojemnoscPojemnika> 
                            <IloscPojemnikow></IloscPojemnikow> 
                            <CzesctotliwoscOdbioru></CzesctotliwoscOdbioru> 
                            <LiczbaOdebranychPojemnikow></LiczbaOdebranychPojemnikow> 
                            <StawkaOplaty>0</StawkaOplaty> 
                            <KwotaOplaty>0</KwotaOplaty> 
                        </Frakcja> 
                        <Frakcja nazwa="szklo"> 
                            <PojemnoscPojemnika></PojemnoscPojemnika> 
                            <IloscPojemnikow></IloscPojemnikow> 
                            <CzesctotliwoscOdbioru></CzesctotliwoscOdbioru> 
                            <LiczbaOdebranychPojemnikow></LiczbaOdebranychPojemnikow> 
                            <StawkaOplaty>0</StawkaOplaty> 
                            <KwotaOplaty>0</KwotaOplaty> 
                        </Frakcja> 
                        <Frakcja nazwa="metaleTworzywa"> 
                            <PojemnoscPojemnika></PojemnoscPojemnika> 
                            <IloscPojemnikow></IloscPojemnikow> 
                            <CzesctotliwoscOdbioru></CzesctotliwoscOdbioru> 
                            <LiczbaOdebranychPojemnikow></LiczbaOdebranychPojemnikow> 
                            <StawkaOplaty>0</StawkaOplaty> 
                            <KwotaOplaty>0</KwotaOplaty> 
                        </Frakcja>     
                        <Frakcja nazwa="zmieszane1"> 
                            <PojemnoscPojemnika></PojemnoscPojemnika> 
                            <IloscPojemnikow></IloscPojemnikow> 
                            <CzesctotliwoscOdbioru></CzesctotliwoscOdbioru> 
                            <LiczbaOdebranychPojemnikow></LiczbaOdebranychPojemnikow> 
                            <StawkaOplaty></StawkaOplaty> 
                            <KwotaOplaty></KwotaOplaty> 
                        </Frakcja>       
                        <Frakcja nazwa="zmieszane2"> 
                            <PojemnoscPojemnika></PojemnoscPojemnika> 
                            <IloscPojemnikow></IloscPojemnikow> 
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                            <CzesctotliwoscOdbioru></CzesctotliwoscOdbioru> 
                            <LiczbaOdebranychPojemnikow></LiczbaOdebranychPojemnikow> 
                            <StawkaOplaty></StawkaOplaty> 
                            <KwotaOplaty></KwotaOplaty> 
                        </Frakcja>  
                        <Frakcja nazwa="zmieszane3"> 
                            <PojemnoscPojemnika></PojemnoscPojemnika> 
                            <IloscPojemnikow></IloscPojemnikow> 
                            <CzesctotliwoscOdbioru></CzesctotliwoscOdbioru> 
                            <LiczbaOdebranychPojemnikow></LiczbaOdebranychPojemnikow> 
                            <StawkaOplaty></StawkaOplaty> 
                            <KwotaOplaty></KwotaOplaty> 
                        </Frakcja>  
                        <Frakcja nazwa="zielone"> 
                            <PojemnoscPojemnika></PojemnoscPojemnika> 
                            <IloscPojemnikow></IloscPojemnikow> 
                            <CzesctotliwoscOdbioru></CzesctotliwoscOdbioru> 
                            <LiczbaOdebranychPojemnikow></LiczbaOdebranychPojemnikow> 
                            <StawkaOplaty></StawkaOplaty> 
                            <KwotaOplaty></KwotaOplaty> 
                        </Frakcja>                          
                    </Frakcje> 
                    <LacznaKwotaMiesiaceBezZielone></LacznaKwotaMiesiaceBezZielone> 
                    <LacznaKwotaMiesiaceZielone></LacznaKwotaMiesiaceZielone> 
                </Selektywny>      
                <Nieselektywny> 
                    <Frakcja nazwa="zmieszane1"> 
                        <PojemnoscPojemnika></PojemnoscPojemnika> 
                        <IloscPojemnikow></IloscPojemnikow> 
                        <CzesctotliwoscOdbioru></CzesctotliwoscOdbioru> 
                        <LiczbaOdebranychPojemnikow></LiczbaOdebranychPojemnikow> 
                        <StawkaOplaty></StawkaOplaty> 
                        <KwotaOplaty></KwotaOplaty> 
                    </Frakcja>   
                    <Frakcja nazwa="zmieszane2"> 
                        <PojemnoscPojemnika></PojemnoscPojemnika> 
                        <IloscPojemnikow></IloscPojemnikow> 
                        <CzesctotliwoscOdbioru></CzesctotliwoscOdbioru> 
                        <LiczbaOdebranychPojemnikow></LiczbaOdebranychPojemnikow> 
                        <StawkaOplaty></StawkaOplaty> 
                        <KwotaOplaty></KwotaOplaty> 
                    </Frakcja>   
                    <Frakcja nazwa="zmieszane3"> 
                        <PojemnoscPojemnika></PojemnoscPojemnika> 
                        <IloscPojemnikow></IloscPojemnikow> 
                        <CzesctotliwoscOdbioru></CzesctotliwoscOdbioru> 
                        <LiczbaOdebranychPojemnikow></LiczbaOdebranychPojemnikow> 
                        <StawkaOplaty></StawkaOplaty> 
                        <KwotaOplaty></KwotaOplaty> 
                    </Frakcja>                                                                       
                    <Frakcja nazwa="zielone"> 
                        <PojemnoscPojemnika></PojemnoscPojemnika> 
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                        <IloscPojemnikow></IloscPojemnikow> 
                        <CzesctotliwoscOdbioru></CzesctotliwoscOdbioru> 
                        <LiczbaOdebranychPojemnikow></LiczbaOdebranychPojemnikow> 
                        <StawkaOplaty></StawkaOplaty> 
                        <KwotaOplaty></KwotaOplaty> 
                    </Frakcja>  
                    <LacznaKwotaMiesiaceBezZielone></LacznaKwotaMiesiaceBezZielone> 
                    <LacznaKwotaMiesiaceZielone></LacznaKwotaMiesiaceZielone>                         
                </Nieselektywny>                                                                               
             </Niezamieszkala> 
             <WysokoscOplatyBezZielone></WysokoscOplatyBezZielone> 
             <WysokoscOplatyZielone></WysokoscOplatyZielone> 
             <Oswiadczenie> 
                <Imie></Imie> 
                <Nazwisko></Nazwisko> 
                <Data></Data> 
                <Miejsce></Miejsce> 
             </Oswiadczenie> 
        </Deklaracja> 
    </TrescDokumentu> 
</Dokument> 
 

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

<xs:schema xmlns:xs="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: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"> 
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  <xs:complexContent> 
     <xs:extension base="str:TrescDokumentuTyp"> 
    <xs:sequence> 
          <xs:element name="Podmiot" type="PodmiotTyp"/> 
          <xs:element name="Deklaracja" type="DeklaracjaTyp"/> 
    </xs:sequence> 
   </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="PodmiotTyp"> 
      <xs:sequence> 
          <xs:element name="RodzajPodmiotu" type="RodzajPodmiotuTyp"/> 
          <xs:element name="RodzajPodmiotuInny" type="str:Tekst200Typ"/> 
          <xs:element name="NazwiskoNazwaPelna" type="str:Tekst200Typ"/> 
          <xs:element name="ImiePierwszeDrugieNazwaSkrocona" type="str:Tekst200Typ"/> 
          <xs:element name="DataUrodzenia" type="xs:date"/> 
          <xs:element name="ImieOjca" type="oso:ImieTyp"/> 
          <xs:element name="ImieMatki" type="oso:ImieTyp"/> 
          <xs:element name="Pesel" type="oso:PESELTyp"/> 
          <xs:element name="Nip" type="oso:NIPTyp"/> 
          <xs:element name="Regon" type="RegonTyp"/> 
          <xs:element name="Telefon" type="TelefonTyp"/> 
          <xs:element name="Email" type="adr:EmailTyp"/> 
          <xs:element name="AdresZamieszkaniaSiedziby"> 
              <xs:complexType> 
                  <xs:sequence> 
                      <xs:element name="Wojewodztwo" type="adr:WojewodztwoTyp"/> 
                      <xs:element name="Powiat" type="adr:PowiatTyp"/> 
                      <xs:element name="Gmina" type="adr:GminaTyp"/> 
                      <xs:element name="Ulica" type="adr:NazwaUlicyTyp"/> 
                      <xs:element name="NumerDomu" type="adr:BudynekTyp"/> 
                      <xs:element name="NumerLokalu" type="adr:LokalTyp"/> 
                      <xs:element name="Miejscowosc" type="adr:MiejscowoscTyp"/> 
                      <xs:element name="KodPocztowy" type="adr:KodPocztowyTyp"/> 
                      <xs:element name="Poczta" type="adr:MiejscowoscTyp"/> 
                      <xs:element name="AdresKorespondencyjny" type="str:Tekst2000Typ"/> 
                  </xs:sequence> 
               </xs:complexType> 
          </xs:element> 
    </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="RodzajPodmiotuTyp"> 
      <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:simpleType name="RegonTyp"> 
      <xs:restriction base="xs:string"> 
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         <xs:pattern value="[0-9]{9}"/> 
       </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="TelefonTyp"> 
      <xs:restriction base="xs:string"> 
         <xs:maxLength value="20"/> 
      </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:complexType name="DeklaracjaTyp"> 
      <xs:sequence> 
          <xs:element name="RodzajDeklaracji" type="RodzajDeklaracjiTyp"/> 
          <xs:element name="RodzajData" type="xs:date"/> 
          <xs:element name="PowodZlozeniaNowejDeklaracji" type="str:Tekst2000Typ"/> 
          <xs:element name="AdresNieruchomosci"> 
              <xs:complexType> 
                  <xs:sequence> 
                      <xs:element name="Ulica" type="adr:NazwaUlicyTyp"/> 
                      <xs:element name="NumerDomu" type="adr:BudynekTyp"/> 
                      <xs:element name="NumerLokalu" type="adr:LokalTyp"/> 
                      <xs:element name="NumerEwidencyjnyDzialki" type="str:Tekst65Typ"/> 
                      <xs:element name="Miejscowosc" type="adr:MiejscowoscTyp"/> 
                      <xs:element name="KodPocztowy" type="adr:KodPocztowyTyp"/> 
                      <xs:element name="Poczta" type="adr:MiejscowoscTyp"/> 
                      <xs:element name="AdresPunktuWywozowego" type="str:Tekst2000Typ"/> 
                  </xs:sequence> 
              </xs:complexType> 
          </xs:element> 
          <xs:element name="RodzajNieruchomoscii" type="WyborTyp"/> 
          <xs:element name="Zamieszkala"> 
              <xs:complexType> 
                  <xs:sequence> 
                      <xs:element name="LiczbaMieszkancowNieRodzinaWielodzietna" 
type="xs:positiveInteger"/> 
                      <xs:element name="LiczbaMieszkancowRodzinaWielodzietna" 
type="xs:positiveInteger"/> 
                      <xs:element name="LiczbaMieszkancowLaczna" type="xs:positiveInteger"/> 
                      <xs:element name="RodzajZbierania" type="WyborTyp"/> 
                      <xs:element name="StawkaSelektywna" type="xs:decimal"/> 
                      <xs:element name="StawkaNieselektywna" type="xs:decimal"/> 
                      <xs:element name="WysokoscZwolnienia" type="xs:positiveInteger"/> 
                      <xs:element name="PodstawaOplaty" type="xs:decimal"/> 
                      <xs:element name="KwotaZwolnienia" type="xs:decimal"/> 
                      <xs:element name="KwotaMiesieczna" type="xs:decimal"/> 
                  </xs:sequence> 
               </xs:complexType> 
           </xs:element> 
           <xs:element name="Niezamieszkala"> 
               <xs:complexType> 
                  <xs:sequence> 
                      <xs:element name="RodzajZbierania" type="WyborTyp"/> 
                      <xs:element name="RodzajProwadzonejDzialalnosci" type="str:Tekst2000Typ"/> 
                      <xs:element name="Selektywny"> 

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 50 – Poz. 3450



                          <xs:complexType> 
                              <xs:sequence> 
                                  <xs:element name="Frakcje"> 
                                      <xs:complexType> 
                                          <xs:sequence> 
                                             <xs:element name="Frakcja" type="FrakcjaTyp" minOccurs="7" 
maxOccurs="7"/> 
                                          </xs:sequence> 
                                      </xs:complexType> 
                                  </xs:element>      
                                  <xs:element name="LacznaKwotaMiesiaceBezZielone" type="xs:decimal"/> 
                                  <xs:element name="LacznaKwotaMiesiaceZielone" type="xs:decimal"/> 
                              </xs:sequence>  
                          </xs:complexType>    
                      </xs:element>       
                      <xs:element name="Nieselektywny"> 
                          <xs:complexType> 
                              <xs:sequence> 
                                  <xs:element name="Frakcje"> 
                                      <xs:complexType> 
                                          <xs:sequence> 
                                             <xs:element name="Frakcja" type="FrakcjaTyp" minOccurs="4" 
maxOccurs="4"/> 
                                          </xs:sequence> 
                                      </xs:complexType> 
                                  </xs:element>      
                                  <xs:element name="LacznaKwotaMiesiaceBezZielone" type="xs:decimal"/> 
                                  <xs:element name="LacznaKwotaMiesiaceZielone" type="xs:decimal"/> 
                              </xs:sequence>  
                          </xs:complexType>    
                      </xs:element>                                                        
                  </xs:sequence> 
               </xs:complexType> 
            </xs:element> 
        <xs:element name="WysokoscOplatyBezZielone" type="xs:decimal"/>   
        <xs:element name="WysokoscOplatyZielone" type="xs:decimal"/>   
        <xs:element ref="str:Zalaczniki" minOccurs="0"/> 
        <xs:element name="Oswiadczenie"> 
            <xs:complexType> 
                <xs:sequence> 
                    <xs:element name="Imie" type="oso:ImieTyp"/> 
                    <xs:element name="Nazwisko" type="oso:NazwiskoTyp"/> 
                    <xs:element name="Data" type="xs:date"/> 
                    <xs:element name="Miejsce" type="str:Tekst65Typ"/> 
                </xs:sequence> 
             </xs:complexType> 
        </xs:element> 
    </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
  
 <xs:simpleType name="RodzajDeklaracjiTyp"> 
      <xs:restriction base="xs:string"> 
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          <xs:enumeration value="1"/> 
          <xs:enumeration value="2"/> 
          <xs:enumeration value="3"/> 
      </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
  
 <xs:simpleType name="WyborTyp"> 
      <xs:restriction base="xs:string"> 
          <xs:enumeration value="1"/> 
          <xs:enumeration value="2"/> 
      </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
   
 <xs:complexType name="FrakcjaTyp"> 
      <xs:sequence> 
          <xs:element name="PojemnoscPojemnika" type="ListaWartosciPojemnoscTyp"/> 
          <xs:element name="IloscPojemnikow" type="xs:decimal"/> 
          <xs:element name="CzesctotliwoscOdbioru" type="xs:decimal"/> 
          <xs:element name="LiczbaOdebranychPojemnikow" type="xs:decimal"/> 
          <xs:element name="StawkaOplaty" type="xs:decimal"/> 
          <xs:element name="KwotaOplaty" type="xs:decimal"/> 
      </xs:sequence> 
      <xs:attribute name="nazwa" type="ListaWartosciFrakcjaNazwaTyp"/>  
 </xs:complexType> 
 
  <xs:simpleType name="ListaWartosciFrakcjaNazwaTyp"> 
      <xs:restriction base="xs:string"> 
          <xs:enumeration value="zmieszane1"/> 
          <xs:enumeration value="zmieszane2"/> 
          <xs:enumeration value="zmieszane3"/> 
          <xs:enumeration value="papier"/> 
          <xs:enumeration value="szklo"/> 
          <xs:enumeration value="metaleTworzywa"/> 
          <xs:enumeration value="zielone"/> 
      </xs:restriction> 
  </xs:simpleType> 
  
  <xs:simpleType name="ListaWartosciPojemnoscTyp"> 
      <xs:restriction base="xs:string"> 
          <xs:enumeration value="0,12"/> 
          <xs:enumeration value="0,24"/> 
          <xs:enumeration value="1,1"/> 
          <xs:enumeration value="2,5"/> 
          <xs:enumeration value="5"/> 
          <xs:enumeration value="7"/> 
          <xs:enumeration value="10"/> 
      </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 
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