
UCHWAŁA NR XXVIII/237/16
RADY GMINY PILCHOWICE

z dnia 24 listopada 2016 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity, Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity, Dz. U. z 2016 r., poz. 250)

RADA GMINY PILCHOWICE
uchwala:

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

2. Deklarację, o której mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy 
Pilchowice w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub 
powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych 
powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację 
w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

§ 2. 1. Określa się format elektroniczny formularzy wskazanych w niniejszej uchwale w formacie XML, 
który jest zgodny z zakresem danych w załączniku nr 1.

2. Układ informacji określa załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Traci moc Uchwała XI/75/15 Rady Gminy Pilchowice z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie określenia 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pilchowice.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej Gminy Pilchowice.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 2 grudnia 2016 r.

Poz. 6301



§ 6. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 2017 r.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Agata Mosiądz - Kramorz

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 2 – Poz. 6301



Podstawa prawna:

Składający:

Termin składania:

Miejsce składania:

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

1. Wójt Gminy Pilchowice,  ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice

B. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

5. Forma władania

□  właściciel, użytkownik wieczysty, posiadacz □  współwłaściciel, współużytkownik wieczysty, współposiadacz

□  inny: …………………………………………...…………………………………………………

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

6. Składający

□  osoba prawna □  jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

7. Nazwisko i imię / Nazwa pełna

D.2. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY 

D E K L A R A C J A 

W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku uiszczania opłaty lub 

zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opłaty.

21. Poczta 22.. Kod pocztowy

14. Kraj 15. Województwo

8. REGON  (nie dotyczy osób fizycznych)

16. Powiat

□  osoba fizyczna 

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

10.Telefon kontaktowy *9. Identyfikator podatkowy  (NIP lub PESEL)

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250).

Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych i właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których 

powstają odpady komunalne, położonych na terenie Gminy Pilchowice.

Urząd Gminy Pilchowice,  ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice.

2.          □   Nowa deklaracja (zmiana danych zawartych w poprzedniej deklaracji )

3. Data zaistnienia zmiany (dd-mm-

rrrr) w przypadku zaznaczenia pola: nowa 

deklaracja, korekta deklaracji.

4. Powód zaistnienia zmiany

   □ Korekta deklaracji wraz z uzasadnieniem

2.         □  Złożenie pierwszej deklaracji, obowiązuje od        ……….……….…………….....………………..………(miesiąc/rok)

17. Gmina 18. Ulica 19. Nr domu / Nr lokalu

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

20. Miejscowość

13. Adres poczty elektronicznej *12. Imię matki *11. Imię ojca *

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/237/16

Rady Gminy Pilchowice

z dnia 24 listopada 2016 r.
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D.3. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

32. Nieruchomość jest: (zaznaczyć właściwy kwadrat)

1.□ zamieszkała 2.□ niezamieszkała 3.□ w części zamieszkała i w części niezamieszkała

E. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ

(Wypełniają właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy)

  □  TAK □   NIE

35 36 37

zł zł
38 39 40

zł zł
41

zł

      i odbierane w sposób selektywny:  (zaznaczyć właściwy kwadrat)

Liczba osób

34.  Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w dziale D.3. niniejszej deklaracji zamieszkuje

(słownie złotych: …………………..……………………….…………………………………..…………….)

(suma pozycji 37 i 40)

Liczba osób do pięciu zamieszkujących daną 

nieruchomość / lokal mieszkalny

Liczba osób powyżej pięciu zamieszkujących 

daną nieruchomość / lokal mieszkalny

33. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w dziale D.3. odpady będą gromadzone 

28. Nr domu / Nr lokalu

29. Miejscowość

26. Gmina 27. Ulica

30. Poczta 31. Kod pocztowy

24. Województwo 25. Powiat23. Kraj

Łączna deklarowana wysokość opłaty miesięcznej

             .........................................................  (należy podać liczbę mieszkańców)

Stawka
Wysokość opłaty 

miesięcznej
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F. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ

(Wypełniają właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne)

  □  TAK □   NIE

x =

x =

x =

x =

x =

x =

x =

x =

G. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI W CZĘŚCI ZAMIESZKAŁEJ  I W CZĘŚCI 

+ =

H.

   (iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty)

(stawka opłaty)

……….…………zł

(stawka opłaty)

……….…………zł

a w części nieruchomość, o której mowa w dziale F.)

   (iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty)

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

      odpady komunalne powstają w sposób określony w działach E i F.

44.  Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w dziale D.3. niniejszej deklaracji,

h) pojemnik 7 m
3

(miesięczna liczba pojemników)

…………...…

…………...…………zł………………….

46. Czytelny podpis (pieczęć)45. Data

(suma opłat z działów E i F)

OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 

   (iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty)

SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

………………….

(miesięczna liczba pojemników)

…………… …………...… ……….…………zł

   (iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty)

(miesięczna liczba pojemników)

…………...…………….
(stawka opłaty)

(miesięczna liczba pojemników)

……….…………zł…………….. …………...…a) pojemnik / worek 0,08 m
3

b) pojemnik / worek 0,12 m
3

……………

…………… …………...…

e) pojemnik 1,1 m
3

……………
(stawka opłaty)

…………...…

…………...…

(miesięczna liczba pojemników)

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:  ……….……..……. zł
(suma pozycji a - h)

(miesięczna liczba pojemników) (stawka opłaty)    (iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty)

(stawka opłaty)

(słownie złotych: …………………..……………………….…………………………………..…………….)

 Oświadczam i potwierdzam własnoręcznym podpisem, że dane zawarte w niniejszej deklaracji są zgodne z prawdą.

(słownie złotych: …………………..……………………….…………………………………..…………….)

43.  Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w dziale D.3. niniejszej deklaracji odpady 

komunalne gromadzone są w pojemnikach:

(stawka opłaty)

……………
(miesięczna liczba pojemników)

(miesięczna liczba pojemników)

   (iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty)

c) pojemnik 0,14 m
3

(stawka opłaty)

g) pojemnik 5 m
3

f) pojemnik 2,2 m
3

d) pojemnik 0,24 m
3

…………… …………...… ……….…………zł

42.  Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w dziale D.3 odpady będą gromadzone                                        

i odbierane w sposób selektywny: (zaznaczyć właściwy kwadrat)

NIEZAMIESZKAŁEJ   (Wypełniają właściciele nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, o której mowa w dziale E, 

……….…………zł

……….…………zł

   (iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty)

……….…………zł

   (iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty)

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 5 – Poz. 6301



I.

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

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

3. DZIAŁ D.3. Dane nieruchomości, dla której składana jest deklaracja.

DZIAŁ F dotyczy właścicieli nieruchomości niezamieszkałych.

W pozycji 32 należy określić poprzez zaznaczenie właściwego kwadratu znakiem X czy nieruchomość jest zamieszkała, niezamieszkała czy też 

w części zamieszkała i w części niezamieszkała.

a) W przypadku zaznaczenia kwadratu 1 "zamieszkała" nie wypełnia się działów F i G.

DZIAŁ E dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Należy podać ilość osób faktycznie zamieszkujących nieruchomość.

Wyliczenie miesięcznej opłaty dla tego typu nieruchomości stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz 

stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalonych Uchwałą Rady Gminy Pilchowice w sprawie metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Pilchowice oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

b) W przypadku zaznaczenia kwadratu 2 "niezamieszkała" nie wypełnia się działów E i G.

OBJAŚNIENIA

Wyliczenie miesięcznej opłaty dla tego typu nieruchomości stanowi iloczyn liczby wszystkich pojemników o określonej wielkości - odbieranych 

w ciągu miesiąca oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

* dane nieobowiązkowe

ADNOTACJE ORGANU 

Wyliczenia miesięcznej opłaty należy dokonać poprzez wypełnienie działów E i F, a następnie zsumowanie naliczonych opłat w DZIALE G.

2.  Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Wójta Gminy Pilchowice

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

Dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.

c) W przypadku zaznaczenia kwadratu 3 "w części zamieszkała i w części niezamieszkała" wypełnia się działy E, F i G. 

Należy podać pełny adres nieruchomości na której nieruchomość ta się znajduje.

egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity, Dz. U. z 2016 r. poz. 599). 

1. Do złożenia deklaracji zobowiązani są właściciele, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające 

nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

2. Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna Uchwała.

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

3. Korekta deklaracji skadana w przypadku zmiany danych zawartych w deklaracji  zgodnie z  art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia  1997 r.  Ordynacja podatkowa 

(tekst jednolity, Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ) należy złożyć pisemne uzasadnienie przyczyn korekty deklaracji.

4. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji 

ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości wlaściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia 

nastąpienia zmiany. Oplatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 

POUCZENIA

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

47. Uwagi organu ……………………………………………………………………………..................................................................................
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xsd:schema 

xmlns:xsd=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 

xmlns=http://rwd.sekap.pl/wzor/2016/11/15/2153/ 

xmlns:adr=http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/ 

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

xmlns:ins=http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/ 

xmlns:meta=http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/ 

xmlns:os=http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/ 

xmlns:str=http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/ 

xmlns:typ=http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/ 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified" 

targetNamespace="http://rwd.sekap.pl/wzor/2016/11/15/2153/"><xsd:import 

namespace=http://www.w3.org/2000/09/xmldsig# 

schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-

schema.xsd"/><xsd:import 

namespace=http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/ 

schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"/><x

sd:import namespace=http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/ 

schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"/><

xsd:import namespace=http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/ 

schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.

xsd"/><xsd: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"/><x

sd:import namespace=http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/ 

schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.x

sd"/><xsd:import namespace=http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/ 

schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/typy.xsd"/><xsd

:annotation><xsd:documentation>Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:element 

name="Dokument" type="DokumentTyp"/><xsd:complexType 

name="DokumentTyp"><xsd:sequence><xsd:element name="OpisDokumentu" 

type="str:OpisDokumentuTyp"/><xsd:element name="DaneDokumentu" 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/237/16

Rady Gminy Pilchowice

z dnia 24 listopada 2016 r.
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type="str:DaneDokumentuTyp"/><xsd:element name="TrescDokumentu" 

type="TrescDokumentuTyp"/><xsd:element maxOccurs="unbounded" 

minOccurs="0" 

ref="ds:Signature"/></xsd:sequence></xsd:complexType><xsd:complexType 

mixed="false" name="TrescDokumentuTyp"><xsd:complexContent 

mixed="false"><xsd:extension 

base="str:TrescDokumentuTyp"><xsd:sequence><xsd:element fixed="Ustawa z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 

250). "name="PodstawaPrawna" 

type="xsd:string"><xsd:annotation><xsd:documentation>Podstawa 

prawna</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element 

name="Skladajacy" 

type="xsd:string"><xsd:annotation><xsd:documentation>Składający</xsd:document

ation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element name="TerminSkladania" 

type="xsd:string"><xsd:annotation><xsd:documentation>Termin 

składania</xsd:documentation> </xsd:annotation></xsd:element><xsd:element 

name="MiejsceSkladaniaDeklaracji" 

type="xsd:string"><xsd:annotation><xsd:documentation>Miejsce 

składania</xsd:documentation> </xsd:annotation></xsd:element><xsd:element 

name="OrganWlasciwy" type="xsd:string"> <xsd:annotation><xsd:documentation>A. 

Organ właściwy do złożenia deklaracji 

</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element 

name="CelZlozenia"> 

<xsd:annotation><xsd:documentation>B. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK 

ZŁOŻENIA 

DEKLARACJI</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:sequen

ce><xsd:choice><xsd:element 

name="PierwszaD"><xsd:annotation><xsd:documentation>Złożenie pierwszej 

deklaracji obowiązuje od</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType> 

<xsd:sequence><xsd:element name="Data" type="emptydate"><xsd:annotation> 

<xsd:documentation>(miesiąc/rok)</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:ele

ment></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element><xsd:element 

name="Nowa"><xsd:annotation> <xsd:documentation>Nowa deklaracja (zmiana 

danych zawartych w poprzedniej deklaracji) 

</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:ele

ment name="Data" type="emptydate"><xsd:annotation><xsd:documentation>data 

zaistnienia zmiany 

</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element 

name="PowodZaistanilejZmiany" 

type="str:Tekst2000Typ"><xsd:annotation><xsd:documentation> Powód zaistnienia 
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zmiany</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element></xsd:sequence> 

</xsd:complexType></xsd:element><xsd:element name="Zmiana"><xsd:annotation> 

<xsd:documentation>Korekta deklaracji wraz z uzasadnieniem</xsd:documentation> 

</xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element name="Data" 

type="emptydate"><xsd:annotation><xsd:documentation>data zaistnienia zmiany 

</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element 

name="PowodZainstanilejKorekty" 

type="str:Tekst2000Typ">xsd:annotation><xsd:documentation> Powód zaistnienia 

zmiany</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element></xsd:sequence> 

</xsd:complexType></xsd:element></xsd:choice></xsd:sequence></xsd:complexTyp

e> </xsd:element><xsd:element 

name="PodmiotZwiazany"><xsd:annotation>xsd:documentation> C.PODMIOT 

ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI</xsd:documentation></xsd:annotation> 

<xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:choice><xsd:element fixed="true" 

name="Wlasciciel" 

type="xsd:boolean"><xsd:annotation><xsd:documentation>Właściciel, Użytkownik 

wieczysty, 

Posiadacz</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element 

name="Wspolwlasciciel" type="xsd:boolean"><xsd:annotation><xsd:documentation> 

Współwłaściciel, Współużytkownik wieczysty,Współposiadacz</xsd:documentation> 

</xsd:annotation></xsd:element><xsd:element name="Inny"><xsd:annotation> 

<xsd:documentation>Inny</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexTyp

e> <xsd:sequence><xsd:element name="Jaki" 

type="str:Tekst200Typ"><xsd:annotation> 

<xsd:documentation>jaki</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element></x

sd:sequence> 

</xsd:complexType></xsd:element></xsd:choice></xsd:sequence></xsd:complexTyp

e> </xsd:element><xsd:element 

name="DaneSkladajacego"><xsd:annotation><xsd:documentation> 

D. DANE SKŁADAJĄCEGO 

DEKLARACJĘ</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType> 

<xsd:sequence><xsd:choice><xsd:element name="OsobaFizyczna"><xsd:annotation> 

<xsd:documentation>Osoba 

fizyczna</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType> 

<xsd:sequence><xsd:element 

name="OsobaFizycznaDane"><xsd:annotation><xsd:documentation>   - dane 

identyfikacyjne</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:seq

uence> 
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<xsd:element name="NazwiskoIImie" type="os:NazwiskoTyp"><xsd:annotation> 

<xsd:documentation>Nazwisko i 

imię</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element> <xsd:element 

name="IdentyfPodatkowy" type="xsd:string"><xsd:annotation><xsd:documentation> 

Identyfikator podatkowy  (NIP lub PESEL) 

</xsd:documentation>=</xsd:annotation></xsd:element> 

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Telefon"><xsd:annotation> 

<xsd:documentation></xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:e

lement 

name="ImieOjca" type="os:ImieTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>Imię 

ojca </xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element 

name="ImieMatki" type="os:ImieTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>Imię 

matki</xsd:documentation> 

</xsd:annotation></xsd:element><xsd:element 

ref="adr:Email"></xsd:element><xsd:element 

name="AdresZamieszkaniaa"><xsd:annotation><xsd:documentation>D.2.  Adres 

zamieszkania 

</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:ele

ment name="Kraj" 

type="xsd:string"><xsd:annotation><xsd:documentation>kraj</xsd:documentation> 

</xsd:annotation>=</xsd:element>=<xsd:element name="Wojewodztwo" 

type="adr:WojewodztwoTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>województwo 

</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element 

name="Powiat" 

type="adr:PowiatTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>powiat</xsd:documen

tation> </xsd:annotation></xsd:element><xsd:element name="Gmina" 

type="adr:GminaTyp"> 

<xsd:annotation><xsd:documentation>gmina</xsd:documentation></xsd:annotation

> </xsd:element><xsd:element name="Ulica" type="adr:UlicaTyp"><xsd:annotation> 

<xsd:documentation>ulica</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><

xsd:element name="NrDomuLokalu" 

type="xsd:string"><xsd:annotation><xsd:documentation>nr domu/nr lokalu 

</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element 

name="Miejscowosc" 

type="adr:MiejscowoscTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>miejscowość 

</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element 

name="Poczta" 

type="adr:PocztaTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>poczta</xsd:document

ation> </xsd:annotation></xsd:element><xsd:element name="KodPocztowy" 
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type="adr:KodPocztowyTyp"> <xsd:annotation><xsd:documentation>kod 

pocztowy</xsd:documentation></xsd:annotation> 

</xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element></xsd:sequence

> 

</xsd:complexType></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:elem

ent> 

<xsd:element name="OsobaPrawna"><xsd:annotation><xsd:documentation>Osoba 

prawna 

</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:ele

ment name="OsobaPrawnaDane" 

type="OsobaPrawnaType"><xsd:annotation><xsd:documentation>          - dane 

identyfikacyjne</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element></xsd:sequen

ce> </xsd:complexType></xsd:element><xsd:element 

name="JednostkaOrganizacyjna"> <xsd:annotation><xsd:documentation>Jednostka 

organizacyjna (nieposiadająca osobowości prawnej) 

</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:ele

ment name="OsobaPrawnaDane" 

type="OsobaPrawnaType"><xsd:annotation><xsd:documentation> 

- dane 

identyfikacyjne</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element></xsd:sequen

ce> 

xsd:complexType></xsd:element></xsd:choice></xsd:sequence></xsd:complexType

></xsd:element> 

<xsd:element name="AdresNieruchomosci"><xsd:annotation><xsd:documentation> 

D.3. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY 

KOMUNALNE</xsd:documentation> 

</xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element name="Kraj" 

type="xsd:string"> 

<xsd:annotation><xsd:documentation>

 kraj</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element> 

<xsd:element name="Wojewodztwo" 

type="adr:WojewodztwoTyp"><xsd:annotation> 

<xsd:documentation>województwo</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:el

ement> 

<xsd:element name="Powiat" 

type="adr:PowiatTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation> powiat 
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</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element 

name="Gmina" 

type="adr:GminaTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>gmina</xsd:document

ation> </xsd:annotation></xsd:element><xsd:element name="Ulica" 

type="adr:UlicaTyp"> 

<xsd:annotation><xsd:documentation>ulica</xsd:documentation></xsd:annotation>

</xsd:element> 

<xsd:element name="NrDomuLokalu" 

type="xsd:string"><xsd:annotation><xsd:documentation> nr domu/nr 

lokalu</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element 

name="Miejscowosc" type="adr:MiejscowoscTyp"><xsd:annotation> 

<xsd:documentation>miejscowość</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:ele

ment> <xsd:element name="Poczta" 

type="adr:PocztaTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>poczta 

</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element 

name="KodPocztowy" 

type="adr:KodPocztowyTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>kod pocztowy 

</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element></xsd:sequence></xsd:comp

lexType> </xsd:element><xsd:element 

name="NieruchomoscJest"><xsd:annotation><xsd:documentation> Nieruchomość 

jest: </xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:sequence> 

 <xsd:choice><xsd:element 

name="Zamieszkala"><xsd:annotation><xsd:documentation> 

1. 

zamieszkała</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:sequen

ce> <xsd:element name="Oswiadczenie"><xsd:annotation><xsd:documentation>E. 

OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI 

ZAMIESZKAŁEJ</xsd:documentation></xsd:annotation> 

<xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element 

name="Oswiadczam"><xsd:annotation> 

<xsd:documentation>Oświadczam,  że naterenie nieruchomości wskazanej w dziale D.  

odpady będą gromadzone i odbierane w sposób 

selektywny</xsd:documentation></xsd:annotation> 

<xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:choice><xsd:element name="Tak" 

type="xsd:boolean"> 

<xsd:annotation><xsd:documentation>Tak</xsd:documentation></xsd:annotation><

/xsd:element> <xsd:element name="Nie" 

type="xsd:boolean"><xsd:annotation><xsd:documentation>Nie 
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</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element></xsd:choice><xsd:element 

name="OswiadczenieZamieszkuje" 

type="xsd:string"><xsd:annotation><xsd:documentation>Liczba osób:  

</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element 

name="LiczbaOsobPowyzejP"><xsd:annotation><xsd:documentation>Liczba osób 

powyżej pięciu zamieszkujących daną nieruchomość/lokal 

mieszkalny</xsd:documentation></xsd:annotation> 

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

type="xsd:string"> <xsd:annotation><xsd:documentation>Liczba osób 

</xsd:documentation></xsd:annotation> </xsd:element><xsd:element 

name="Stawka" type="xsd:string"><xsd:annotation> 

<xsd:documentation>Stawka</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element

> <xsd:element name="WysokoscOplatyMiesiecznej" 

type="xsd:string"><xsd:annotation><xsd:documentation> Wysokość opłaty 

miesięcznej</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element> 

</xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element><xsd:element 

name="LiczbaOsobDoP"> <xsd:annotation><xsd:documentation>Liczba osób do 

pięciu zamieszkujących daną nieruchomość/ lokal 

mieszkalny</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:sequenc

e> <xsd:element name="LiczbaOsob" 

type="xsd:string"><xsd:annotation><xsd:documentation>Liczba 

osób</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element 

name="Stawka" 

type="xsd:string"><xsd:annotation><xsd:documentation>Stawka</xsd:documentatio

n> </xsd:annotation></xsd:element><xsd:element 

name="WysokoscOplatyMiesiecznej" 

type="xsd:string"><xsd:annotation><xsd:documentation>Wysokość opłaty 

miesięcznej 

</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element></xsd:sequence></xsd:comp

lexType> 

</xsd:element><xsd:element 

name="LacznaWartosc"><xsd:annotation><xsd:documentation>Łączna 

Deklarowana wysokość opłaty miesięcznej</xsd:documentation></xsd:annotation> 

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

type="xsd:string"><xsd:annotation> 

<xsd:documentation>Suma wysokości opłat 

miesięcznych</xsd:documentation></xsd:annotation> 

</xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element></xsd:sequence

></xsd:complexType></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:ele
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ment></xsd:sequence> </xsd:complexType></xsd:element><xsd:element 

name="Niezamieszkala"><xsd:annotation> <xsd:documentation>2. 

niezamieszkała</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType> 

<xsd:sequence><xsd:element 

name="Oswiadczenie"><xsd:annotation><xsd:documentation> F. OŚWIADCZENIE 

WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ</xsd:documentation> 

</xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element 

name="Oswiadczam"> <xsd:annotation><xsd:documentation>Oświadczam, że na 

terenie nieruchomości wskazanej w dziale 

D.  odpady będą gromadzone i odbierane w sposób selektywny: </xsd:documentation> 

</xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:choice><xsd:element 

name="Tak" 

type="xsd:boolean"><xsd:annotation><xsd:documentation>Tak</xsd:documentation

> </xsd:annotation></xsd:element><xsd:element name="Nie" 

type="xsd:boolean"><xsd:annotation> 

<xsd:documentation>Nie</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element></x

sd:choice> <xsd:element 

name="PojemnikWorek008"><xsd:annotation><xsd:documentation>pojemnik/wore

k 0,08 

m3</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:

element name="MiesiecznaLiczbaPojemnikow" 

type="xsd:string"><xsd:annotation><xsd:documentation> Miesięczna liczba 

pojemników</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element 

name="Stawka" type="xsd:string"><xsd:annotation><xsd:documentation>Stawka 

</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element 

name="Iloczyn" type="xsd:string"><xsd:annotation><xsd:documentation>Iloczyn 

liczby pojemników i stawki opłaty 

</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element></xsd:sequence></xsd:comp

lexType> </xsd:element><xsd:element 

name="PojemnikWorek012"><xsd:annotation><xsd:documentation> 

pojemnik/worek 0,12 m3 

</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType> 

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

type="xsd:string"> <xsd:annotation><xsd:documentation>Miesięczna liczba 

pojemników</xsd:documentation> </xsd:annotation></xsd:element><xsd:element 

name="Stawka" type="xsd:string"><xsd:annotation> 

<xsd:documentation>Stawka</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element

><xsd:element name="Iloczyn" 

type="xsd:string"><xsd:annotation><xsd:documentation>Iloczyn liczby pojemników i 

stawki 
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opłaty</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element></xsd:sequence> 

</xsd:complexType></xsd:element><xsd:element 

name="pojemnik014"><xsd:annotation> <xsd:documentation> pojemnik 0,14 

m3</xsd:documentation></xsd:annotation> 

<xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element 

name="MiesiecznaLiczbaPojemnikow" 

type="xsd:string"><xsd:annotation><xsd:documentation>Miesięczna liczba 

pojemników </xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element 

name="Stawka" 

type="xsd:string"><xsd:annotation><xsd:documentation>Stawka</xsd:documentatio

n> </xsd:annotation></xsd:element><xsd:element name="Iloczyn" 

type="xsd:string"><xsd:annotation> 

<xsd:documentation>Iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty</xsd:documentation> 

</xsd:annotation></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:elemen

t> <xsd:element 

name="Pojemnik024"><xsd:annotation><xsd:documentation>pojemnik 0,24 m3 

</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:ele

ment 

name="MiesiecznaLiczbaPojemnikow" type="xsd:string"> 

<xsd:annotation><xsd:documentation>Miesięczna liczba 

pojemników</xsd:documentation> </xsd:annotation></xsd:element><xsd:element 

name="Stawka" type="xsd:string"><xsd:annotation> 

<xsd:documentation>Stawka</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element

><xsd:element 

name="Iloczyn" type="xsd:string"><xsd:annotation><xsd:documentation>Iloczyn 

liczby pojemników I stawki 

opłaty</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element></xsd:sequence> 

</xsd:complexType></xsd:element><xsd:element 

name="Pojemnik11"><xsd:annotation> <xsd:documentation>pojemnik 1,1 

m3</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType> 

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

type="xsd:string"> <xsd:annotation><xsd:documentation>Miesięczna liczba 

pojemników</xsd:documentation> </xsd:annotation></xsd:element><xsd:element 

name="Stawka" type="xsd:string"><xsd:annotation> 

<xsd:documentation>Stawka</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element

><xsd:element 
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name="Iloczyn" type="xsd:string"><xsd:annotation><xsd:documentation>Iloczyn 

liczby pojemników I stawki 

opłaty</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element></xsd:sequence> 

</xsd:complexType></xsd:element><xsd:element 

name="Pojemnik22"><xsd:annotation> <xsd:documentation>pojemnik 2,2 

m3</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType> 

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

type="xsd:string"> <xsd:annotation><xsd:documentation>Miesięczna liczba 

pojemników</xsd:documentation> </xsd:annotation></xsd:element><xsd:element 

name="Stawka" type="xsd:string"><xsd:annotation> 

<xsd:documentation>Stawka</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element

><xsd:element name="Iloczyn" 

type="xsd:string"><xsd:annotation><xsd:documentation>Iloczyn liczby pojemników I 

stawki 

opłaty</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element></xsd:sequence> 

</xsd:complexType></xsd:element><xsd:element name="Pojemnik5"> 

<xsd:annotation> <xsd:documentation>pojemnik 5 

m3</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType> 

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

type="xsd:string"> <xsd:annotation><xsd:documentation>Miesięczna liczba 

pojemników</xsd:documentation> </xsd:annotation></xsd:element><xsd:element 

name="Stawka" type="xsd:string"><xsd:annotation> 

<xsd:documentation>Stawka</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element

><xsd:element name="Iloczyn" 

type="xsd:string"><xsd:annotation><xsd:documentation>Iloczyn liczby pojemników i 

stawki 

opłaty</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element></xsd:sequence> 

</xsd:complexType></xsd:element><xsd:element 

name="Pojemnik7"><xsd:annotation> <xsd:documentation>pojemnik 7 

m3</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType> 

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

type="xsd:string"> <xsd:annotation><xsd:documentation>Miesięczna liczba 

pojemników </xsd:documentation> </xsd:annotation></xsd:element><xsd:element 

name="Stawka" type="xsd:string"> <xsd:annotation> 

<xsd:documentation>Stawka</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element

><xsd:element name="Iloczyn" 

type="xsd:string"><xsd:annotation><xsd:documentation>Iloczyn liczby pojemników i 

stawkiopłaty</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element></xsd:sequence

> </xsd:complexType></xsd:element><xsd:element 

name="WysokoscOplatymiesiecznej"> 

<xsd:annotation><xsd:documentation>Wysokość opłaty miesięcznej za 
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gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi: 

</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:sequence> 

<xsd:element name="Suma" 

type="xsd:string"><xsd:annotation><xsd:documentation>Suma: 

</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element></xsd:sequence></xsd:comp

lexType> 

</xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element></xsd:sequence

> </xsd:complexType> 

</xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType> </xsd:element><xsd:element 

name="Mieszna"><xsd:annotation><xsd:documentation>3. w części zamieszkała i w 

części niezamieszkała 

</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:sequence> 

<xsd:element name="OswiadczenieZam"> <xsd:annotation><xsd:documentation>E. 

OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI 

ZAMIESZKAŁEJ</xsd:documentation></xsd:annotation> 

<xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element 

name="Oswiadczam"><xsd:annotation> <xsd:documentation>Oświadczam,  że na 

terenie nieruchomości wskazanej w dziale D.  odpady będą gromadzone i odbierane w 

sposób selektywny </xsd:documentation></xsd:annotation> <xsd:complexType> 

<xsd:sequence> <xsd:choice> <xsd:element name="Tak" type="xsd:boolean"> 

<xsd:annotation> <xsd:documentation> Tak </xsd:documentation> 

</xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Nie" type="xsd:boolean"> 

<xsd:annotation> <xsd:documentation> Nie </xsd:documentation> </xsd:annotation> 

</xsd:element> </xsd:choice> <xsd:element name="OswiadczenieZamieszkuje" 

type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Liczba osób: 

</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element 

name="LiczbaOsobPowyzejP"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Liczba osób 

powyżej pięciu zamieszkujących daną nieruchomość / local mieszkalny 

</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> 

<xsd:element name="LiczbaOsob" type="xsd:string"> <xsd:annotation> 

<xsd:documentation> Liczba osób </xsd:documentation> </xsd:annotation> 

</xsd:element> <xsd:element name="Stawka" type="xsd:string"> <xsd:annotation> 

<xsd:documentation> Stawka </xsd:documentation> </xsd:annotation> 

</xsd:element> <xsd:element name="WysokoscOplatyMiesiecznej" 

type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Wysokość opłaty 

miesięcznej </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> 

</xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element 

name="LiczbaOsobDoP"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Liczba osób do 

pięciu zamieszkujących daną nieruchomość / lokal mieszkalny </xsd:documentation> 

</xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element 
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name="LiczbaOsob" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> 

Liczba osób </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element 

name="Stawka" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Stawka 

</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element 

name="WysokoscOplatyMiesiecznej" type="xsd:string"> <xsd:annotation> 

<xsd:documentation> Wysokość opłaty miesięcznej </xsd:documentation> 

</xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> 

</xsd:element> <xsd:element name="LacznaWartosc"> <xsd:annotation> 

<xsd:documentation> Łączna deklarowana wysokość opłaty miesięcznej  

</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> 

<xsd:element name="Suma" type="xsd:string"> <xsd:annotation> 

<xsd:documentation> Suma wysokości opłat miesięcznych </xsd:documentation> 

</xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> 

</xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> 

</xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>                                                 

<xsd:element name="OswiadczenieNiezam"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> 

F. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ 

</xsd:documentation></xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> 

<xsd:element name="Oswiadczam"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w dziale D. odpady będą 

gromadzone I odbierane w sposób selektywny: 

</xsd:documentation></xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> 

<xsd:choice> <xsd:element name="Tak" type="xsd:boolean"> <xsd:annotation> 

<xsd:documentation> Tak </xsd:documentation> 

          

   </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Nie" 

type="xsd:boolean"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Nie 

</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:choice> 

<xsd:element name="PojemnikWorek008"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> 

pojemnik / worek 0,08 m3 </xsd:documentation> </xsd:annotation> 

<xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element 

name="MiesiecznaLiczbaPojemnikow" type="xsd:string"> <xsd:annotation> 

<xsd:documentation> Miesięczna liczba pojemników </xsd:documentation> 

</xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Stawka" type="xsd:string"> 

<xsd:annotation> <xsd:documentation> Stawka </xsd:documentation> 

</xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Iloczyn" type="xsd:string"> 

<xsd:annotation> <xsd:documentation> Iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty 

</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> 

</xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="PojemnikWorek012"> 

<xsd:annotation> <xsd:documentation> pojemnik / worek 0,12 m3 
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</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> 

<xsd:element name="MiesiecznaLiczbaPojemnikow" type="xsd:string"> 

<xsd:annotation> <xsd:documentation> Miesięczna liczba pojemników 

</xsd:documentation> </xsd:annotation></xsd:element> <xsd:element 

name="Stawka" type="xsd:string"><xsd:annotation><xsd:documentation>Stawka 

</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element 

name="Iloczyn" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>  Iloczyn 

liczby pojemników i stawki opłaty </xsd:documentation> </xsd:annotation> 

</xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element 

name="Pojemnik024"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> pojemnik 0,24 m3 

</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> 

<xsd:element name="MiesiecznaLiczbaPojemnikow" type="xsd:string"> 

<xsd:annotation> <xsd:documentation> Miesięczna liczba pojemników 

</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element 

name="Stawka" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Stawka 

</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element 

name="Iloczyn" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Iloczyn 

liczby pojemników i stawki opłaty </xsd:documentation> </xsd:annotation> 

</xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element 

name="Pojemnik11"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> pojemnik 1,1 m3 

</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> 

<xsd:element name="MiesiecznaLiczbaPojemnikow" type="xsd:string"> 

<xsd:annotation> <xsd:documentation> Miesięczna liczba pojemników 

</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element 

name="Stawka" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Stawka 

</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element 

name="Iloczyn" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>  Iloczyn 

liczby pojemników I stawki opłaty </xsd:documentation> </xsd:annotation> 

</xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element 

name="Pojemnik22"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> pojemnik 2,2 m3 

</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> 

<xsd:element name="MiesiecznaLiczbaPojemnikow" type="xsd:string"> 

<xsd:annotation> <xsd:documentation> Miesięczna liczba pojemników 

</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element 

name="Stawka" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Stawka 

</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element 

name="Iloczyn" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Iloczyn 

liczby pojemników I stawki opłaty </xsd:documentation> </xsd:annotation> 

</xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element 

name="Pojemnik5"> 
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   <xsd:annotation> <xsd:documentation> pojemnik 5 m3 

</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> 

<xsd:element name="MiesiecznaLiczbaPojemnikow" type="xsd:string"> 

<xsd:annotation> <xsd:documentation> Miesięczna liczba pojemników 

</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element 

name="Stawka" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Stawka 

</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element 

name="Iloczyn" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Iloczyn 

liczby  pojemników I stawki opłaty </xsd:documentation> </xsd:annotation> 

</xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element 

name="Pojemnik7"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> pojemnik 7 m3 

</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> 

<xsd:element name="MiesiecznaLiczbaPojemnikow" type="xsd:string"> 

<xsd:annotation> <xsd:documentation> Miesięczna liczba pojemników 

</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element 

name="Stawka" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Stawka 

</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element 

name="Iloczyn" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Iloczyn 

liczby pojemników I stawki opłaty 

 </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> 

</xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element 

name="WysokoscOplatymiesiecznej"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>   

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi: 

</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> 

<xsd:element name="Suma" type="xsd:string"> <xsd:annotation> 

<xsd:documentation> Suma: </xsd:documentation> </xsd:annotation> 

</xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> 

</xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> 

</xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="Oswiadczenie"> 

<xsd:annotation> <xsd:documentation> G. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA 

NIERUCHOMOŚCI W CZĘŚCI ZAMIESZKAŁEJ I W CZĘŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ 

</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> 

<xsd:element name="WysokoscOplatyMiesiecznej"> <xsd:annotation> 

<xsd:documentation> Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi wynosi: </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> 

<xsd:sequence> <xsd:element name="Oplata1" type="xsd:string"> <xsd:annotation> 

<xsd:documentation> Liczba osób </xsd:documentation> </xsd:annotation> 

</xsd:element> <xsd:element name="Oplata2" type="xsd:string"> <xsd:annotation> 

<xsd:documentation> Stawka </xsd:documentation> </xsd:annotation> 
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</xsd:element> <xsd:element name="WysokoscOplatyMiesiecznej" 

type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Suma oplat działów E I F 

</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> 

</xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> 

</xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element></xsd:choice> 

</xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element 

name="Oswiadczenia" type="xsd:string"> <xsd:annotation><xsd:documentation>H. 

OŚWIADCZENIE</xsd:documentation></xsd:annotation> </xsd:element>  

<xsd:element name="Pouczenia" type="xsd:string"> <xsd:annotation> 

<xsd:documentation> POUCZENIA </xsd:documentation> </xsd:annotation> 

</xsd:element> xsd:element name="OBJASNIENIA" type="xsd:string"> 

<xsd:annotation> <xsd:documentation> OBJAŚNIENIA </xsd:documentation> 

</xsd:annotation> </xsd:element></xsd:sequence> </xsd:extension> 

</xsd:complexContent> </xsd:complexType> 

 

 

 

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

name="NazwaPelna" 

 type="ins:NazwaInstytucjiTyp"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa 

pełna</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element 

name="IdentyfikatorPodatkowy" type="xsd:string"> <xsd:annotation> 

<xsd:documentation> Identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL) </xsd:documentation> 

</xsd:annotation> </xsd:element>             <xsd:element name="REGON" 

type="ins:REGONTyp"> <xsd:annotation> 

xsd:documentation>REGON</xsd:documentation> </xsd:annotation></xsd:element>  

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Telefon"> </xsd:element> 

xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Email" /> <xsd:element 

name="AdresSiedzib"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>D.2. Adres 

siedziby</xsd:documentation></xsd:annotation> 

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

type="xsd:string"><xsd:annotation> <xsd:documentation> kraj </xsd:documentation> 

</xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Wojewodztwo" 

type="adr:WojewodztwoTyp"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> województwo 

</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element 

name="Powiat" type="adr:PowiatTyp"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> 

powiat </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element 

name="Gmina" type="adr:GminaTyp"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> gmina 
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</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element 

name="Ulica" type="adr:UlicaTyp"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> ulica 

</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element 

name="NrDomuLokalu" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> nr 

domu/nr lokalu </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> 

<xsd:element name="Miejscowosc" type="adr:MiejscowoscTyp"> <xsd:annotation> 

<xsd:documentation> miejscowość </xsd:documentation> </xsd:annotation> 

</xsd:element> <xsd:element name="Poczta" type="adr:PocztaTyp"> 

<xsd:annotation> <xsd:documentation> poczta 

</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element 

name="KodPocztowy" 

type="adr:KodPocztowyTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>Kod 

pocztowy</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element></xsd:sequence></

xsd:complexType></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType><xsd:simpleT

ype name="emptydate"><xsd:union memberTypes="xsd:date empty 

string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType name="empty-string"><xsd:restriction 

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

/xsd:schema> 
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