
 
 

UCHWAŁA NR XVIII.176.2020 
RADY MIASTA EŁKU 

z dnia 10 czerwca 2020 r. 

w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 6n ust. 1 i art. 6m ust. 1a i ust. 1b ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) - Rada Miasta 
Ełku uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

1) D-GK-Z deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości 
zamieszkałych, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, 

2) D-GK-N deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości 
niezamieszkałych, stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

3) D-GK-Z-1 dane dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na której zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

4) D-GK-N-2 dane dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na której nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Wprowadza się możliwość składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

2. Określa się warunki i tryb składania deklaracji, o których mowa w §1, za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej: 

1) dopuszcza się składanie deklaracji w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki 
Podawczej Urzędu Miasta Ełku na platformie ePUAP (epuap.gov.pl), 

2) format elektroniczny deklaracji określa się w formie XML (XSD), 

3) układ informacji i powiązań między nimi stanowią załączniki do niniejszej uchwały: 

a) D-GK-Z deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości 
zamieszkałych, stanowiąca załącznik nr 5 do niniejszej uchwały, 

b) D-GK-N deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości 
niezamieszkałych, stanowiąca załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. 

c) D-GK-Z-1 dane dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na której zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stanowiące załącznik nr 7 do niniejszej uchwały. 

d) D-GK-N-2 dane dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na której nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stanowiące załącznik nr 8 do niniejszej uchwały. 
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4) deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. 

3. Deklaracja przesłana za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej nie musi być znakowana 
czasem przez wysyłającego. Fakt otrzymania przez serwer Urzędu Miasta Ełku deklaracji przesyłanej w formie 
elektronicznej, zostanie potwierdzony przez wygenerowanie w sposób automatyczny urzędowego 
poświadczenia odbioru, które zostanie przekazane do nadawcy drogą elektroniczną. 

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc: 

1) uchwała Nr XXXV.347.17 Rady Miasta Ełku z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków 
i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej ( Dz. Urz. Woj. Warmińsko-
Mazurskiego z dnia 15 września 2017 r. poz. 3667) 

2) uchwała Nr XVII.174.2020 Rady Miasta Ełku z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie określenia wzorów 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków 
i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ełku. 

§ 5. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego                
i wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2020 r. 

  
 

Przewodniczący Rady Miasta 
Ełku 

 
 

Włodzimierz Szelążek 
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          Załącznik nr 1 do Uchwały Nr  XVIII.176.2020 
                                       Rady Miasta Ełku z dnia 10 czerwca 2020 r. 
                                                                                                                                          

D- GK- Z 
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA 

WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY 

Podstawa 
prawna: 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2019r. poz.2010 z późn. 
zm.) 

 
Składający: 

Deklaracja przeznaczona jest dla właścicieli nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy 
Miasto Ełk, przez których rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki 
organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty 
władające nieruchomością. W stosunku do nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi, w których 
ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właścicieli nieruchomości wspólnej obciążają wspólnotę mieszkaniową 
lub spółdzielnię mieszkaniową. 

 
Termin 
składania: 

W terminie do 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej 
nieruchomości odpadów komunalnych. 
W terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana w przypadku zmiany danych 
będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej                    
w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na nieruchomości. 

• Deklarację należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, drukowanymi literami. 

• Wnioskodawca wypełnia obowiązkowo pola jasne. 

• We wszystkich wypełnianych polach, w których pojawia się możliwość wyboru, należy wstawić X we właściwym kwadracie. 

A. ORGAN PODATKOWY I MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 

 PREZYDENT MIASTA EŁKU 
URZĄD MIASTA EŁKU; Adres: 19-300 Ełk, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4 

B. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

1. Okoliczności złożenia deklaracji  
(zaznaczyć właściwe pole) 

 ❑  Pierwsza deklaracja 

……………………………………………………………….. 

(data, od kiedy obowiązuje: dzień/miesiąc/rok) 

 

 

❑ Zmiana danych zawartych w poprzedniej deklaracji 

……………………………………………………………….. 

(data, od kiedy obowiązuje: dzień/miesiąc/rok) 

PRZYCZYNA ZŁOŻENIA NOWEJ DEKLARACJI 

❑ zbycie nieruchomości 

❑ zmiana danych 

❑ inne …………………………………………………… 

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
 

C.1 DANE IDENTYFIKACYJNE 

 1. Nazwisko 2. Imię (imiona) 

3. Pełna nazwa podmiotu składającego deklarację1 (nie dotyczy osób fizycznych) 
 

4. Identyfikator podatkowy2: PESEL (osoby fizyczne), NIP 
(pozostałe podmioty) 
 

5. Identyfikator REGON (nie dotyczy osób fizycznych) 

 
1. W przypadku podmiotów niebędących osobą fizyczną, tzn. osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej, należy wpisać nazwę  (zgodnie z KRS)      
i wskazać adres siedziby głównej, a nie oddziału czy placówki. 
2. Identyfikator podatkowy: 

− w przypadku spółek cywilnych proszę wpisać dane wspólników spółki cywilnej, którzy mają nadane osobiste numery NIP, 
− numer PESEL – w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub  niebędących 
zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług, NIP  – w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu, o którym mowa               
w art. 2. ustawy  z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2020 r. poz. 170 z późń. zm.). 
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6. Podmiot składający 
(zaznaczyć właściwe pole) 
 

❑ 1. Właściciel          ❑ 2. Współwłaściciel           ❑ 3. Użytkownik wieczysty 

❑ 4. Posiadacz zależny (np. najemca, dzierżawca)  ❑ 5. Posiadacz samoistny   

❑ 6. Spółdzielnia/Wspólnota mieszkaniowa               ❑      7. Inny podmiot władający nieruchomością  …..…...................……. 

C.2 ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY 

 7. Kraj 
 

8. Województwo 
 

9. Powiat 

10. Gmina 11. Ulica 12. Nr domu 13. Nr lokalu 
 

14. Miejscowość 15. Kod pocztowy 16. Poczta 
 

17. Numer telefonu3 

C.3  ADRES DO KORESPONDENCJI 
(wypełnić, jeżeli jest inny niż w części C.2) 

 18. Kraj 19. Województwo 20. Powiat 

21. Gmina 
 

22. Ulica 
 
 

23. Nr domu 
 

24. Nr lokalu 

25. Miejscowość 
 

26. Kod pocztowy 
 
 

27. Poczta 

C.4 KORESPONDENCJA ELEKTRONICZNA 

 28. Wyrażam zgodę na doręczanie pism drogą elektroniczną we wszystkich sprawach związanych z opłatą za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi.4 
❑ 1. Tak         ❑ 2. Nie  

29.  Adres poczty elektronicznej (wypełnić w przypadku zaznaczenia w pkt 28 opcji „Tak”) 

C.5 DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁMAŁŻONKA/ WSPÓŁWŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI 

 30. Nazwisko 31. Imię (imiona) 

32. Data urodzenia (dzień/miesiąc/rok)  33. Identyfikator podatkowy 4 : PESEL (osoby fizyczne), NIP 
(pozostałe podmioty) 

C.6 ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY 

 
 
 
 
 

34. Kraj 
 

35. Województwo 
 

36. Powiat 

37. Gmina 
 

38. Ulica 
 

39. Nr domu 
 

40. Nr lokalu 

 
3. Podanie danych jest dobrowolne; dane zostaną wykorzystane w celach kontaktowych. 
4. Identyfikator podatkowy: 

− w przypadku spółek cywilnych proszę wpisać dane wspólników spółki cywilnej, którzy mają nadane osobiste numery NIP, 
− numer PESEL – w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących 

zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług, NIP  – w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu, o którym 
mowa w art. 2. ustawy  z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników  (Dz. U. z 2020 r. poz. 170 z późń. zm.). 
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41. Miejscowość 
 
 

42. Kod pocztowy 
 

43. Poczta 
 

44. Numer telefonu3 

C.7  ADRES DO KORESPONDENCJI  
(wypełnić, jeżeli jest inny niż w części C.6) 

 45. Kraj 
 
 

46. Województwo 
 

47. Powiat 

48. Gmina 
 
 

49. Ulica 50. Nr domu 
 

51. Nr lokalu 

52. Miejscowość 
 
 

53. Kod pocztowy 54. Poczta 

D. DANE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH, NA KTÓRYCH POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
(wypełnić w przypadku, gdy deklaracja składana jest dla nieruchomości zabudowanej jednym budynkiem .W przypadku nieruchomości 
zabudowanej więcej niż jednym budynkiem, wszystkie budynki zlokalizowane na nieruchomości należy wskazać w załączniku D-GK-Z-1.) 

 55. Ulica 
 

56. Nr domu 57. Nr lokalu 

 58.  Ilość gospodarstw domowych nie zamieszkałych w budynku mieszkalnym. 

 (Należy uwzględnić w załączniku D-GK-Z-1 do deklaracji jeśli dotyczy) 

E. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 59. Sposób zbierania odpadów komunalnych: Selektywny5  

 60. Dane dotyczące częściowych zwolnień, o których mowa w Uchwale Rady Miasta Ełku6 

(wypełnić wyłącznie w przypadku przysługujących zwolnień) 

1.  2,00 zł  Oświadczam, że posiadam  kompostownik przydomowy i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady 

komunalne. 

2. Kwota częściowego zwolnienia zależna od uzyskanego dochodu:  

 2a.    33,50 zł - opłaty, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. 3, których dochód nie przekracza 250% kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy 

społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.); 

 

 2b.    9 zł - opłaty, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. 3, których dochód nie przekracza 142% kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy 

społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.). 

DEKLAROWANA OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 

 a) 
liczba gospodarstw 

domowych 

 

 

 

b) 
stawka opłaty 

c) 
kwota w przypadku 

posiadania 
kompostownika 
przydomowego i 

kompostowania w nim 
bioodpadów stanowiących 

odpady komunalne 

d) 
kwota ulgi 

f) 
WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ 

OPŁATY 
(iloczyn poz. 60a i 60b 

pomniejszona o zwolnienia         
i ulgi) 

  
 
…………………. 

 
 
………………..…zł 
 

 
 
……………………..…zł 
 
 
 
 
 

 
 
….………………..…zł 

 
 
……….…………………..…zł 

 
5. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o otrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) właściciele 
nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości  i porządku poprzez zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie 
z wymaganiami określonymi w regulaminie oraz sposobem określonym w przepisach wydanych na podst. art. 4a ust.1 wskazanej ustawy.  
Zasady selektywnej zbiórki odpadów oraz rodzaje odpadów zbieranych selektywnie zostały określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Miasto Ełk. W przypadku niedopełnienia przez podatnika obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, organ podatkowy określa w drodze decyzji wysokość 
zobowiązania zgodnie z art. 6 ka ustawy z dnia 13 września 1996 r. o otrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.). 
6. Zwalnia się z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości na, których zamieszkują mieszkańcy - na podstawie §2 uchwały Rady Miasta 

Ełku z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz stawki za pojemnik o 
określonej pojemności. 
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F. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 61. Data wypełnienia 
(dzień/miesiąc/rok) 
 
 

62. Podpis (pieczęć) osoby uprawnionej/upoważnionej do podpisywania deklaracji 

63. Data wypełnienia 
(dzień/miesiąc/rok) 
 
 

64. Podpis współmałżonka/współwłaściciela 

65. Data wypełnienia 
(dzień/miesiąc/rok) 

66. Imię i nazwisko oraz podpis pełnomocnika7 

G. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW 

 Nazwa załącznika / -ów Liczba egzemplarzy 

Załącznik D- GK- Z-1   

H. ADNOTACJE 

 
 
 
 

67. Uwagi podatnika 
 
 
 

68. Uwagi organu podatkowego 
 
 
 

69. Data (dzień/miesiąc/rok) 
 
 

70. Podpis przyjmującego deklarację 
 

I. POUCZENIE 

 1. Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 
egzekucyjnym  w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 z późn. zm.).  

J. OBJAŚNIENIE 

 1. Powyższa deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczy właścicieli nieruchomości, którzy są zobowiązani do jej 
wypełnienia i podpisania.   

2. Właściciele są zobowiązani obliczoną w deklaracji opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłacać za dany miesiąc, bez wezwania na 

przyporządkowany dla podatnika indywidualny rachunek bankowy w terminach: 
 a) osoby fizyczne – do 5. dnia następnego miesiąca 
 b) pozostałe podmioty – do 15. dnia następnego miesiąca. 

3. Formularz deklaracji dostępny jest na stronach: http://czystyelk.pl, http://bip.elk.warmia.mazury.pl oraz w Urzędzie Miasta Ełku,                                                               
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk. 
 

K. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

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

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (tzw.  RODO) informujemy, 

że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe, jest Prezydent Miasta Ełku z siedzibą przy                                           

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk.  

1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

2. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do 
przenoszenia danych.  

3. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane przez okres 

wynikający z obowiązujących przepisów prawa.  

4. Istnieje prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.  

6. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli 

nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 

7. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi przepis prawa - ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach                      

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.).  

8. Ponadto, istnieje prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – wobec przetwarzania 
danych osobowych.  

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres – e-mail: dpo@um.elk.pl. adres pocztowy: ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk. 

  

 
7. W przypadku podpisania deklaracji przez pełnomocnika, zgodnie z art. 80a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019r. poz.900 z późń. zm.), 
pełnomocnictwo do podpisania deklaracji składa się wraz z deklaracją organowi podatkowemu właściwemu w sprawach podatku, którego dana deklaracja dotyczy.                 
Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa należna jest opłata skarbowa płatna na rachunek Urzędu Miasta Ełku, z wyłączeniem osób którym 
przysługują zwolnienia lub wyłączenia podatkowe. 
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 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVIII.176.2020 
                                                                                                                       Rady Miasta Ełku z dnia 10 czerwca 2020 r. 

 

D-GK-N 
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMU-

NALNYMI Z NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.2010         
z późn. zm.) 

 
Składający: 

Deklaracja przeznaczona jest dla właścicieli nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy 
Miasto Ełk, przez których rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki orga-
nizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu ,a także inne podmioty władające 
nieruchomością. W stosunku do nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi, w których ustano-
wiono odrębną własność lokali, obowiązki właścicieli nieruchomości wspólnej obciążają wspólnotę mieszkaniową 
lub spółdzielnię mieszkaniową. 

 
Termin składania: 

W terminie do 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej            
nieruchomości odpadów komunalnych. 
W terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana w przypadku zmiany danych            
będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej 
w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na nieruchomości. 

• Deklarację należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, drukowanymi literami. 

• Wnioskodawca wypełnia obowiązkowo pola jasne. 

• We wszystkich wypełnianych polach, w których pojawia się możliwość wyboru, należy wstawić X we właściwym kwadracie. 

A. ORGAN PODATKOWY I MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 

 PREZYDENT MIASTA EŁKU 
URZĄD MIASTA EŁKU; Adres: 19-300 Ełk., ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4 

B. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

1. Okoliczności złożenia deklaracji 
(zaznaczyć właściwe pole) 

 ❑  Pierwsza deklaracja 

.….………………………………………………………….. 

(data, od kiedy obowiązuje: dzień/miesiąc/rok) 

 

 

❑ Zmiana danych zawartych w poprzedniej deklaracji 

………………………………………………………………… 

(data, od kiedy obowiązuje: dzień/miesiąc/rok) 

PRZYCZYNA ZŁOŻENIA NOWEJ DEKLARACJI 

❑ zbycie nieruchomości 

❑ zmiana danych 

❑ inne …………………………………………………… 

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

C.1 DANE IDENTYFIKACYJNE 

 1. Nazwisko 
 
 

2. Imię (imiona) 

3. Pełna nazwa podmiotu składającego deklarację1 (nie dotyczy osób fizycznych) 
 
 
 

4. Identyfikator podatkowy2: PESEL (osoby fizyczne), NIP (pozo-
stałe podmioty) 
 
 

5. Identyfikator REGON (nie dotyczy osób fizycznych) 
 

 
1. W przypadku podmiotów niebędących osobą fizyczną, tzn. osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej, należy wpisać nazwę  (zgodnie z KRS)                                    
i wskazać adres siedziby głównej, a nie oddziału czy placówki. 
2. Identyfikator podatkowy: 

− w przypadku spółek cywilnych proszę wpisać dane wspólników spółki cywilnej, którzy mają nadane osobiste numery NIP, 

− numer PESEL – w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub  niebędących                            
zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług, NIP  – w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu, o którym mowa               
w art. 2. ustawy  z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2020 r. poz. 170 z późń. zm.). 
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6. Podmiot składający 
(zaznaczyć właściwe pole) 

❑ 1. Właściciel       ❑ 2. Współwłaściciel  ❑ 3. Użytkownik wieczysty 

❑ 4. Posiadacz zależny( np. najemca, dzierżawca) ❑ 5. Posiadacz samoistny 

❑ 6. Spółdzielnia/Wspólnota mieszkaniowa                   ❑ 7. Inny podmiot władający nieruchomością …………………. 

C.2 ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY 

 
 
 
 
 

7. Kraj 
 
 

8. Województwo 9. Powiat 

10. Gmina 
 

11. Ulica 12. Nr domu 13. Nr lokalu 

14. Miejscowość 
 
 

15. Kod pocztowy 
 

16. Poczta 
 

17. Numer telefonu3 

C.3 ADRES DO KORESPONDENCJI 
(wypełnić, jeżeli jest inny niż w części C.2) 

 18. Kraj 
 
 

19. Województwo 
 

 

20. Powiat 

21. Gmina 
 
 

22. Ulica 
 

 

23. Nr domu 24. Nr lokalu 

25. Miejscowość 
 
 

26. Kod pocztowy 
 
 

27. Poczta 

C.4 KORESPONDENCJA ELEKTRONICZNA 

 28. Wyrażam zgodę na doręczanie pism drogą elektroniczną we wszystkich sprawach związanych z opłatą za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi4. 

❑ 1. Tak         ❑ 2. Nie 

29. Adres poczty elektronicznej (wypełnić w przypadku zaznaczenia w pkt 29 opcji „Tak”) 
 
 
 

C. 5 DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁMAŁŻONKA/ WSPÓŁWŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI 

  30. Nazwisko 
 

   
 

31. Imię (imiona) 

32. Data urodzenia(dzień/ miesiąc/ rok) 
 

 
 

33. Imiona rodziców 

34. Identyfikator podatkowy4: PESEL (osoby           
fizyczne), NIP (pozostałe podmioty) 
 
 

35. Identyfikator REGON (nie dotyczy osób fizycznych) 
 
 
 
 

 
3.  Podanie danych jest dobrowolne; dane zostaną wykorzystane w celach kontaktowych. 
4. Identyfikator podatkowy 

− w przypadku spółek cywilnych proszę wpisać dane wspólników spółki cywilnej, którzy mają nadane osobiste numery NIP, 

− numer PESEL – w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących 
zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług, NIP  – w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu, o którym mowa              
w art. 2. ustawy  z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników  (Dz. U. z 2020 r. poz. 170 z późń. zm.). 
 . 
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D. DANE NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH, NA KTÓRYCH POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
(wypełnić w przypadku, gdy deklaracja składana jest dla nieruchomości zabudowanej jednym budynkiem. W przypadku nieruchomości 
zabudowanej więcej niż jednym budynkiem wszystkie budynki zlokalizowane na nieruchomości należy wskazać w załączniku D-GK-N-2) 
 

 36. Ulica 
 
 
 
 
 

37. Nr domu 
 
 

38. Nr lokalu 
 
 

E. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 39. Sposób zbierania odpadów komunalnych:  

Selektywny5 

DEKLAROWANA OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH 

 Rodzaj i pojemność  
 
 

(1) 

Ilość [szt.] 
 
 

(2) 

Częstotliwość odbiorów 
w ciągu miesiąca 

 
(3) 

Stawka opłaty 
zbiórka selektywna 

 
(4) 

Wysokość mie-
sięczna opłaty  

(iloczyn wartości 
z kol. 2  3 i 4 ) 

 

 Papier 
 

120 l     

240 l     

660 l     

1100 l     

Kp-7     

Łączna kwota opłaty                                                                                               
(suma iloczynów z kolumny 5)                                                                                                            

……….………………zł                                                                                                                                                                                                                                                             

Rodzaj i pojemność  
 
 

(1) 

Ilość [szt.] 
 
 

(2) 

Częstotliwość odbiorów 
w ciągu miesiąca 

 
(3) 

Stawka opłaty 
zbiórka selektywna 

 
(4) 

Wysokość mie-
sięczna opłaty  

(iloczyn wartości 
z kol. 2  3 i 4 ) 

 

Szkło 
 

120 l     

240 l     

660 l     

1100 l     

Kp-7     

Łączna kwota opłaty                               
suma iloczynów z kolumny5)                                                                                                                                                   

                                                                    ……….………………zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
5.  Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o otrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) właściciele 
nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie 
z wymaganiami określonymi w regulaminie oraz sposobem określonym w przepisach wydanych na podst. art. 4a ust.1 wskazanej ustawy. Zasady selektywnej zbiórki 
odpadów oraz rodzaje odpadów zbieranych selektywnie zostały określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Ełk. W przypadku 
niedopełnienia przez podatnika obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, organ podatkowy określa w drodze decyzji wysokość zobowiązania zgodnie       
z art. 6 ka ustawy z dnia 13 września 1996 r. o otrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.). 
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Rodzaj i pojemność 
 
 

(1) 

Ilość  [szt.] 
 
 

(2) 

Częstotliwość odbiorów 
w ciągu miesiąca 

 
(3) 

Stawka opłaty 
zbiórka selektywna 

 
(4) 

Wysokość mie-
sięczna opłaty  

(iloczyn wartości 
z kol. 2  3 i 4 ) 

 Metale i tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe 

120 l     

240 l     

660 l     

1100 l     

Kp-7     

Łączna kwota opłaty                                                                                                     
(suma iloczynów z kolumny 5)                                                                                                                                         

       ……….………………zł                                                                                                                                                                                                                                                                             

Rodzaj i pojemność 
 
 

(1) 

Ilość [szt.] 
 
 

(2) 

Częstotliwość odbiorów 
w ciągu miesiąca 

 
(3) 

Stawka opłaty 
zbiórka selektywna 

 
(4) 

Wysokość mie-
sięczna opłaty  

(iloczyn wartości 
z kol. 2  3 i 4 ) 

 

BIO 
 

120 l     

240 l     

660 l     

1100 l     

Kp-7     

Łączna kwota opłaty                                                                                                     
(suma iloczynów z kolumny 5)                                                                                                                                                

   ……….………………zł                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Rodzaj i pojemność 
 
 

(1) 

Ilość [szt.] 
 
 

(2) 

Częstotliwość odbiorów 
w ciągu miesiąca 

 
(3) 

Stawka opłaty 
zbiórka selektywna 

 
(4) 

Wysokość mie-
sięczna opłaty  

(iloczyn wartości 
z kol. 2  3 i 4 ) 

 

Odpady zmieszane                                                                                                                

120 l     

240 l     

660 l     

1100 l     

Kp-7 
 

    

Łączna kwota opłaty                                                                                                  
(suma iloczynów z kolumny 5)                                                                                                                                                  

……….………………zł                                                                                                                                                                                                                                                                                             

             Łączna zadeklarowana wysokość opłaty miesięcznej z nieruchomości nieza-
mieszkałej 
(suma iloczynów z wszystkich kolumn 5) 

40.                            
                                  

……….………………zł 
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F. DEKLAROWANA OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHO-
MOŚCI O CHARAKTERZE REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWYM 

 Liczba domków letniskowych lub innych nieru-
chomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno 

– wypoczynkowe6 
 (1) 

 
 

Ryczałtowa roczna stawka opłaty 
 
 

(2) 
 
 
 

 
Roczna wysokość opłaty 

(iloczyn wartości z kol. 1 i 2) 
 

 
 
 
 

 

  

G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 41. Data wypełnienia 
( dzień/miesiąc/rok) 

 

 

 

42. Podpis ( pieczęć) osoby uprawnionej/ upoważnionej 
do podpisywania deklaracji 

 
 
 
 
 

 
 

 43. Data wypełnienia 
( dzień/miesiąc/rok) 
 
 

44. Podpis współmałżonka/ współwłaściciela 
 
 
 
 
 
 
 

 45. Data wypełnienia 
(dzień/miesiąc/rok) 

46. Imię i nazwisko oraz podpis pełnomocnika6 

 
 

 
 

 
 
 

H. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW 

 Nazwa załącznika / -ów 
 

Liczba egzemplarzy 

47. Załącznik D-GK-N-2 

 

 

 
 

I. ADNOTACJE 

 48. Uwagi podatnika 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
6. W przypadku podpisania deklaracji przez pełnomocnika, zgodnie z art. 80a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019r. poz.900 z późń. zm.), 
pełnomocnictwo do podpisania deklaracji składa się wraz z deklaracją organowi podatkowemu właściwemu w sprawach podatku, którego dana deklaracja dotyczy.                 
Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa należna jest opłata skarbowa płatna na rachunek Urzędu Miasta Ełku, z wyłączeniem osób którym 
przysługują zwolnienia lub wyłączenia podatkowe. 
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49. Uwagi organu podatkowego 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

50. Data (dzień/miesiąc/rok) 
 

 
 

 

51. Podpis przyjmującego deklarację 
 

 

J. POUCZENIE 

 Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzeku-
cyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 z późn. zm.). 

K. OBJAŚNIENIE 

 1. Powyższa deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczy właścicieli nieruchomości, którzy są zobowiązani do 
jej wypełnienia i podpisania. 

2. Właściciele są zobowiązani obliczoną w deklaracji opłatę  za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłacać za dany miesiąc, bez wezwania na                       

przyporządkowany dla podatnika indywidualny rachunek bankowy w terminach: 
a) osoby fizyczne – do 5. dnia następnego miesiąca; 
b) pozostałe podmioty – do 15. dnia następnego miesiąca.  

3. Formularz deklaracji dostępny jest na stronach: http://czystyelk.pl, http://bip.elk.warmia.mazury.pl oraz w Urzędzie Miasta Ełku,                                                                     
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk. 

L. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

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

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (tzw.  RODO) informujemy, 

że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe, jest Prezydent Miasta Ełku z siedzibą przy                                          

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk.  

 

1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.   

2. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeno-
szenia danych. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane przez okres 
wynikający z obowiązujących przepisów prawa. 

4. Istnieje prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobo-
wych. 

5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy. 

6. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właści-
cieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 

7. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi przepis prawa - ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach                            
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.). 

8. Ponadto, istnieje prawo w dowolnym momencie do wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – wobec przetwarzania 
danych osobowych. 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres – e-mail: dpo@um.elk.pl. adres pocztowy: ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 12 – Poz. 2622

http://bip.elk.warmia.mazury.pl/


 

 

                              
Załącznik D-GK-Z-1 do deklaracji                    Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVIII.176.2020 

                                                                                                                                                                                          Rady Miasta Ełku z dnia 10 czerwca 2020 r. 

   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                           

        DANE DOTYCZĄCE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH                  

ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY 

Lp. 
 

 
 
 
 

1 

Położenie 
 nieruchomości 

budynkowej 
 
 
 

2 

Adres lokalu 
 
 
 
 
 

3 

Gospodarstwa     
domowe                 

zamieszkałe 
 
 
 

4 

Gospodarstwa        
domowe 

niezamieszkałe 
 
 
 

5 

Kwota 
zwolnienia 

 
 
 
 

6 

Stawka opłaty 
za zbiórkę 
selektywną 

 
 
 

7 

Wysokość 
opłaty miesięcz-

nej 
(suma wartości 

z kol. 4,6,7) 
 

8 

 

        

        

        

        

        

        

 

 

 …………………………………………………………….. 

                                                                                                                                                                                                                              data i podpis ( pieczęć) osoby uprawnionej/ upoważnionej do podpisywania deklaracji) 
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Załącznik D-GK-N-2 do deklaracji          Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XVIII.176.2020 
                                                                                                                              Rady Miasta Ełku z dnia 10 czerwca 2020 r. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

DANE DOTYCZĄCE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Z NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH 

Lp. 
 
 
 

1 

Położenie 
 nieruchomości 

 
 

2 

Adres 
lokalu 

 
 

3 

Rodzaj frakcji 
 
 
 

4 

Pojemność 
 
 
 

5 

Liczba 
 
 
 

6 

Ilość  
opróżnień 
w miesiącu 

 
7 

Stawka opłaty za 
zbiórkę 

selektywną 
 

8 

Wysokość opłaty 
miesięcznej 

(iloczyn wartości 
z kol. 6,7,8) 

9 

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 

…………………………………………………………….. 

data i podpis ( pieczęć) osoby uprawnionej/ upoważnionej do podpisywania deklaracji 
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 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII.176.2020 
                                                                                                                       Rady Miasta Ełku z dnia 10 czerwca 2020 r. 

 

 

 

 

Układ informacji i powiązań między nimi w D-GK- Z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 

nieruchomości zamieszkałej w formacie XML (XSD) 

 

 

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

<xsd:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 

xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/umelk/DeklaracjaOdpadyKomunalne/" 

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

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

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

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

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

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

elementFormDefault="qualified" 

targetNamespace="http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/umelk/DeklaracjaOdpadyKomunalne/" 

   xmlns:vc="http://www.w3.org/2007/XMLSchema-versioning" vc:minVersion="1.1"> 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"/><xsd:complexType name="PojemnikiTyp"> 

<xsd:sequence><xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><xsd:element 

name="pojemnoscPojemnika" type="xsd:string" minOccurs="1"/><xsd:element name="liczbaPojemnikow" 

type="xsd:integer" minOccurs="1"/><xsd:element name="czestotliwoscWywozu" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/> 

<xsd:element name="wysokoscOplatyPojemnik" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="stawkaOplaty" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/><xsd:element name="sumaOpadow" 

type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="wysokoscOplatyKwartal" type="xsd:decimal" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="kwartał" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="miesiac" type="xsd:string" minOccurs="0"/></xsd:choice> 

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

<xsd:sequence><xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><xsd:element name="imie" 

type="oso:ImieTyp" minOccurs="1"/><xsd:element name="nazwisko" type="oso:CzlonNazwiskaTyp" 

minOccurs="1"/><xsd:element name="dataUrodzenia" type="xsd:date" 

minOccurs="1"></xsd:element></xsd:choice></xsd:sequence></xsd:complexType><xsd:complexType 

name="MieszkancyTyp"><xsd:sequence> 

<xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><xsd:element name="liczbaMieszkancow" 

type="xsd:integer" minOccurs="1"/><xsd:element name="stawkaOplaty" type="xsd:decimal" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="wysokoscOplatyMieszkanca" type="xsd:decimal" 
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minOccurs="0"/><xsd:element name="zamieszkali" type="wnio:ZamieszkaliTyp" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"/><xsd:element name='liczbaMieszkancowZameldowana' type="xsd:integer" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="mieszkancyNaMiesiac" 

type="wnio:mieszkancyMiesiacTyp"minOccurs="0"/></xsd:choice></xsd:sequence></xsd:complexType><xsd:

complexType name="mieszkancyMiesiacTyp"><xsd:sequence><xsd:choice minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"><xsd:element name="liczbaMieszkancowMscI" type="xsd:integer" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="liczbaMieszkancowMscII" type="xsd:integer" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="liczbaMieszkancowMscIII" type="xsd:integer" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="liczbaMieszkancowMscIV" type="xsd:integer" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="liczbaMieszkancowMscV" type="xsd:integer" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="liczbaMieszkancowMscVI" type="xsd:integer" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="liczbaMieszkancowMscVII" type="xsd:integer" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="liczbaMieszkancowMscVIII" type="xsd:integer" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="liczbaMieszkancowMscIX" type="xsd:integer" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="liczbaMieszkancowMscX" type="xsd:integer" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="liczbaMieszkancowMscXI" type="xsd:integer" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="liczbaMieszkancowMscXII" type="xsd:integer" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="oplataMscI" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="oplataMscII" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/> 

<xsd:element name="oplataMscIII" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/><xsd:element name="oplataMscIV" 

type="xsd:decimal" minOccurs="0"/><xsd:element name="oplataMscV" type="xsd:decimal" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="oplataMscVI" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="oplataMscVII" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/> 

<xsd:element name="oplataMscVIII" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/><xsd:element name="oplataMscIX" 

type="xsd:decimal" minOccurs="0"/><xsd:element name="oplataMscX" type="xsd:decimal" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="oplataMscXI" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="oplataMscXII" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/><xsd:element name="oplataKwartalI" 

type="xsd:decimal" minOccurs="0"/><xsd:element name="oplataKwartalII" type="xsd:decimal" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="oplataKwartalIII" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="oplataKwartalIV" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/><xsd:element name="stawkaOplatyI" 

type="xsd:decimal" minOccurs="0"/><xsd:element name="stawkaOplatyII" type="xsd:decimal" 

minOccurs="0"/> 

<xsd:element name="stawkaOplatyIII" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="stawkaOplatyIV" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/></xsd:choice> 

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

name="GospodarstwaTyp"><xsd:sequence><xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 

<xsd:element name="liczbaGospodarstw" type="xsd:integer" minOccurs="1"/><xsd:element 

name="liczbaMieszkancowOd" type="xsd:integer" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="liczbaMieszkancowDo" type="xsd:integer" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="wysokoscOplatyGospodarstwo" type="xsd:decimal" 

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

name="MetodaNaliczeniaTyp"><xsd:restriction base="xsd:string"><xsd:enumeration 

value="smn"></xsd:enumeration><xsd:enumeration value="spl"></xsd:enumeration><xsd:enumeration 

value="szw"></xsd:enumeration><xsd:enumeration 

value="sgd"></xsd:enumeration><xsd:enumerationvalue="spp"></xsd:enumeration><xsd:enumeratonvalue=

"swk"></xsd:enumeration></xsd:restriction></xsd:simpleType><xsd:complexType 

name="KompostownikTyp"><xsd:sequence><xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 

<xsd:element name="kompostownik" type="str:TakNieTyp" minOccurs="1"/><xsd:element 

name="pojemnoscKompostownika" type="xsd:string" minOccurs="0"/> 
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</xsd:choice></xsd:sequence></xsd:complexType><xsd:complexTypename="DomekLetniskowyTyp"><xsd:se

quence><xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><xsd:element name="liczbaDomkow" 

type="xsd:integer" minOccurs="0"/><xsd:element name="stawkaOplatyDomek" type="xsd:decimal" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="oplataDomek" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="oplataDomekKwartal" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/><xsd:element name="kwartal" 

type="xsd:decimal" minOccurs="0"/></xsd:choice></xsd:sequence></xsd:complexType> 

<xsd:complexType name="odpadyTyp"><xsd:sequence><xsd:choice minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"><xsd:element name="liczbaUczni" type="xsd:integer" minOccurs="0"/> 

<xsd:element name="stawkaUczni" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="liczbaZatrudnionychSzpital" type="xsd:integer" minOccurs="0"/> 

<xsd:element name="stawkaSzpital" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="liczbaZatrudnionychHotel" type="xsd:integer" minOccurs="0"/> 

<xsd:element name="stawkaHotel" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="liczbaZatrudnionychInnych" type="xsd:integer" minOccurs="0"/><xsd:element name="stawkaInna" 

type="xsd:decimal" minOccurs="0"/><xsd:element name="sredniaOdpadySzkola" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/> 

<xsd:element name="sredniaOdpadySzpital" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="sredniaOdpadyHotel" type="xsd:string" minOccurs="0"/> 

<xsd:element name="sredniaOdpadyInne" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="sredniaLiczbaOpadyRazem" type="xsd:string" minOccurs="0"/> 

</xsd:choice></xsd:sequence></xsd:complexType><xsd:complexType name="DaneOplatyTyp"> 

<xsd:sequence><xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><xsd:element 

name="metodaNaliczenia" type="wnio:MetodaNaliczeniaTyp" minOccurs="1"/><xsd:element 

name="wyliczonaOplata" type="xsd:decimal" minOccurs="1"/><xsd:element name="KwotaUlgi" 

type="xsd:decimal" minOccurs="0"/><xsd:element name="mieszkancy" type="wnio:MieszkancyTyp" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="gospodarstwa" type="wnio:GospodarstwaTyp" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"/><xsd:element name="powierzchnia" type="xsd:string" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"/><xsd:element name="woda" type="xsd:string" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"/><xsd:element name="pojemniki" type="wnio:PojemnikiTyp" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"/><xsd:element name="popiol" type="str:TakNieTyp" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"/><xsd:element name="kompostownik" type="wnio:KompostownikTyp" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"/><xsd:element name="informacjaUzupelniajaca1" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="informacjaUzupelniajaca2" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="informacjaUzupelniajaca3" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="czyDomekLetniskowy" type="str:TakNieTyp" minOccurs="0"/> 

<xsd:element name="domkiLetniskowe" type="wnio:DomekLetniskowyTyp" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="odpady" type="wnio:odpadyTyp" minOccurs="0"/> 

</xsd:choice></xsd:sequence><xsd:attribute name="metoda" type="xsd:string" use="optional"/> 

</xsd:complexType><xsd:complexType name="RejestrGruntowTyp"><xsd:sequence><xsd:choice 

minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><xsd:element name="obreb" type="str:Tekst65Typ" 

minOccurs="1"/><xsd:element name="nrDzialki" type="str:Tekst65Typ" minOccurs="1"/> 

</xsd:choice></xsd:sequence></xsd:complexType><xsd:complexType name="AdresPunktuTyp"> 

<xsd:sequence><xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><xsd:element name="kraj" 

type="adr:KrajTyp" minOccurs="0"/><xsd:element name="wojewodztwo" type="adr:WojewodztwoTyp" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="powiat" type="adr:PowiatTyp" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="gmina" type="adr:GminaTyp" minOccurs="0"/><xsd:element name="poczta" type="adr:PocztaTyp" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="kodPocztowy" type="adr:KodPocztowyTyp" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="miejscowosc" type="adr:MiejscowoscTyp" 

minOccurs="1"/><xsd:element name="ulica" type="adr:NazwaUlicyTyp" minOccurs="0" 
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maxOccurs="1"/><xsd:element name="nrDomu" type="adr:BudynekTyp" minOccurs="1"/><xsd:element 

name="nrLokalu" type="adr:LokalTyp" minOccurs="0"maxOccurs="1"/><xsd:element 

name="rejestrGruntow"type="wnio:RejestrGruntowTyp" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"/></xsd:choice></xsd:sequence></xsd:complexType><xsd:simpleType 

name="RodzajPunktuTyp"><xsd:restriction base="xsd:string"><xsd:enumeration 

value="zamieszkały"></xsd:enumeration><xsd:enumeration 

value="niezamieszkały"></xsd:enumeration></xsd:restriction></xsd:simpleType><xsd:simpleType 

name="SposobZbieraniaTyp"><xsd:restriction base="xsd:string"><xsd:enumeration value="sposób 

selektywny"></xsd:enumeration><xsd:enumeration value="sposób 

nieselektywny"></xsd:enumeration></xsd:restriction></xsd:simpleType><xsd:complexType 

name="OkresUzytkowaniaTyp"><xsd:sequence><xsd:choice minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"><xsd:element name="dataOd" type="xsd:date" minOccurs="1"/> 

<xsd:element name="dataDo" type="xsd:date" minOccurs="1"/></xsd:choice></xsd:sequence> 

</xsd:complexType><xsd:complexType name="PunktAdresowyTyp"><xsd:sequence><xsd:choice 

minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><xsd:element name="sposobZbieraniaOdpadow" 

type="wnio:SposobZbieraniaTyp" minOccurs="1"/><xsd:element name="adresPunktu" 

type="wnio:AdresPunktuTyp" minOccurs="1"/><xsd:element name="rodzajZabudowy" type="xsd:string" 

minOccurs="0" maxOccurs="1"/><xsd:element name="rodzajTerenu" type="xsd:string" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"/><xsd:element name="typPunktu" type="wnio:RodzajPunktuTyp" 

minOccurs="1"/><xsd:element name="okresUzytkowania" type="wnio:OkresUzytkowaniaTyp" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"/> 

<xsd:element name="zbiornikCiekleOpady" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  

<xsd:element name="pojemnoscZbiornikaCiekleOpady" type="xsd:string" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"/><xsd:element name="rodzajNieruchomosci" type="str:Tekst200Typ" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"/><xsd:element name="informacjaUzupeniajaca" type="str:Tekst10000Typ" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"/></xsd:choice></xsd:sequence></xsd:complexType><xsd:complexType 

name="OswiadczeniePodatnikaTyp"><xsd:sequence><xsd:choice minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"><xsd:element name="oswiadczeniePodatnikaImie" type="oso:ImieTyp" 

minOccurs="0" maxOccurs="1"/><xsd:element name="oswiadczeniePodatnikaNazwisko" 

type="oso:CzlonNazwiskaTyp" minOccurs="0" maxOccurs="1"/><xsd:element name="dataWypelnienia" 

type="xsd:date" minOccurs="0" maxOccurs="1"/><xsd:element name="miejscowoscWypelnienia" 

type="adr:MiejscowoscTyp" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 

<xsd:element name="email" type="xsd:string" minOccurs="0"/></xsd:choice></xsd:sequence> 

</xsd:complexType><xsd:simpleType name="ObowiazekZlozeniaDeklaracjiTyp"><xsd:restriction 

base="xsd:string"><xsd:enumeration value="pierwsza deklaracja"/><xsd:enumeration value="zmiana 

danych"/><xsd:enumeration value="kolejna nowa deklaracja"/><xsd:enumeration value="korekta 

deklaracji"/><xsd:enumeration value="korekta 

deklaracji"/></xsd:restriction></xsd:simpleType><xsd:complexType name="okresKorektyTyp"> 

<xsd:sequence><xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><xsd:element name="okresOd" 

type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="okresDo" type="xsd:string" 

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

<xsd:complexType name="OkolicznoscZlozeniaTyp"><xsd:sequence><xsd:choice minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"><xsd:element name="obowiazekZlozenia" 

type="wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracjiTyp" minOccurs="1"></xsd:element><xsd:element 

name="dataZaistnieniaObowiazku" type="xsd:date" minOccurs="1"/><xsd:element 

name="pisemneUzasadnienie" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="rodzajZdarzenia" 

type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="dataWymeldowaniaWszystkich" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/> 

<xsd:element name="okresKorekty" type="wnio:okresKorektyTyp" minOccurs="0"/> 
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</xsd:choice></xsd:sequence></xsd:complexType><xsd:complexTypename="PodmiotZobowiazanyTyp"><xsd

:sequence><xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><xsd:element 

name="podmiotZobowiazany" type="xsd:string" minOccurs="1"></xsd:element> 

<xsd:element name="podmiotZobowiazanyInny" type="xsd:string" minOccurs="0"></xsd:element> 

</xsd:choice></xsd:sequence></xsd:complexType><xsd:complexType name="LokalZalacznikD1Typ"> 

<xsd:sequence><xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><xsd:element name="nrLokalu" 

type="adr:LokalTyp" minOccurs="1"/><xsd:element name="liczbaMieszkancow" type="xsd:integer" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="stawkaOplaty" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="wysokoscOplatyLokal" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/> 

<xsd:element name="nazwaFirmy" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="rodzajNieruchomosci" type="xsd:string" minOccurs="0"/></xsd:choice></xsd:sequence> 

</xsd:complexType><xsd:complexType name="ZalacznikD1Typ"><xsd:sequence> 

<xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><xsd:element name="miejscowosc" 

type="adr:MiejscowoscTyp" minOccurs="1"/><xsd:element name="ulica" type="adr:NazwaUlicyTyp" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="nrDomu" type="adr:BudynekTyp" minOccurs="1"/><xsd:element 

name="liczbaMieszkancowRazem" type="xsd:integer" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="wysokoscOplatyRazem" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/> 

<xsd:element name="lokal" type="wnio:LokalZalacznikD1Typ" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"/></xsd:choice></xsd:sequence></xsd:complexType><xsd:complexType 

name="DaneZalacznikoweTyp"><xsd:sequence><xsd:choice minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"><xsd:element name="OpisZalcznika1" type="xsd:string" minOccurs="0"/> 

<xsd:element name="OpisZalcznika2" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="OpisZalcznika3" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="OpisZalcznika4" 

type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="OpisZalcznika5" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="OpisZalcznika6" type="xsd:string" minOccurs="0"/> 

<xsd:element name="OpisZalcznika7" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="OpisZalcznika8"type="xsd:string"minOccurs="0"/></xsd:choice></xsd:sequence></xsd:complexType>

<xsd:complexType name="OdpadySzkloTyp"><xsd:sequence><xsd:choice minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"><xsd:element name="il110" type="xsd:string" minOccurs="0"/> 

<xsd:element name="czest110" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="stawka110" 

type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="wysokosc110" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="il240" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="czest240" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="stawka240" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="wysokosc240" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="il660" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="czest660" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="stawka660"type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="wysokosc660" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="il1100" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/> 

<xsd:element name="czest1100" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="stawka1100" 

type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="wysokosc1100" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="ilkp7" type="xsd:string" minOccurs="0"/> 

<xsd:element name="czestkp7" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="stawkakp7" 

type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="wysokosckp7" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="LacznaKwotaSzklo" type="xsd:string" minOccurs="0"/> 

</xsd:choice></xsd:sequence></xsd:complexType><xsd:complexType name="OdpadyPapierTyp"> 

<xsd:sequence><xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><xsd:element name="ail110" 

type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="aczest110" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="astawka110" type="xsd:string" minOccurs="0"/> 
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<xsd:element name="awysokosc110" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="ail240" 

type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="aczest240" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="astawka240" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="awysokosc240" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="ail660" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="aczest660" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="astawka660" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="awysokosc660" 

type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="ail1100" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="aczest1100" type="xsd:string" minOccurs="0"/>xsd:element 

name="astawka1100" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="awysokosc1100" 

type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="ailkp7" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="aczestkp7" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="astawkakp7" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="awysokosckp7" 

type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="aLacznaKwotaPapier" type="xsd:string" 

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

name="OdpadyMetaleTyp"><xsd:sequence><xsd:choice minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"><xsd:element name="bil110" type="xsd:string" minOccurs="0"/> 

<xsd:element name="bczest110" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="bstawka110" 

type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="bwysokosc110" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="bil240" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="bczest240" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="bstawka240" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="bwysokosc240" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="bil660" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="bczest660" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="bstawka660" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="bwysokosc660" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="bil1100" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/> 

<xsd:element name="bczest1100" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="bstawka1100" 

type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="bwysokosc1100" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="bilkp7" type="xsd:string" minOccurs="0"/> 

<xsd:element name="bczestkp7" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="bstawkakp7" 

type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="bwysokosckp7" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="bLacznaKwotaMetale" type="xsd:string" 

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

name="OdpadyBIOTyp"><xsd:sequence><xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 

<xsd:element name="Cil110" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="Cczest110" 

type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="Cstawka110" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="Cwysokosc110" type="xsd:string" minOccurs="0"/> 

<xsd:element name="Cil240" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="Cczest240" 

type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="Cstawka240" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="Cwysokosc240" type="xsd:string" minOccurs="0"/> 

<xsd:element name="Cil660" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="Cczest660" 

type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="Cstawka660" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="Cwysokosc660" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="Cil1100" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="Cczest1100" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="Cstawka1100" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="Cwysokosc1100" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="Cilkp7" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="Cczestkp7" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="Cstawkakp7" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="Cwysokosckp7" 

type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="CLacznaKwotaBIO" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/> 
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</xsd:choice></xsd:sequence></xsd:complexType><xsd:complexTypename="OdpadyZmieszaneTyp"><xsd:se

quence><xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><xsd:element name="Zil110" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="Zczest110" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="Zstawka110" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="Zwysokosc110" 

type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="Zil240" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="Zczest240" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="Zstawka240" type="xsd:string" minOccurs="0"/> 

<xsd:element name="Zwysokosc240" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="Zil660" 

type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="Zczest660" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="Zstawka660" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="Zwysokosc660" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="Zil1100" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="Zczest1100" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="Zstawka1100" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="Zwysokosc1100" 

type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="Zilkp7" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="Zczestkp7" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="Zstawkakp7" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="Zwysokosckp7" 

type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="ZLacznaKwotaZmieszane" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/> 

</xsd:choice></xsd:sequence></xsd:complexType><xsd:complexType name="TrescDokumentuTyp"> 

<xsd:complexContent><xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp"><xsd:sequence><xsd:choice 

minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><xsd:element name="obowiazekZlozenia" 

type="wnio:OkolicznoscZlozeniaTyp" minOccurs="1"/><xsd:element name="rodzajDeklaracji" 

type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="podmiotZobowiazany" 

type="wnio:PodmiotZobowiazanyTyp" minOccurs="1"/><xsd:element name="punktAdresowy" 

type="wnio:PunktAdresowyTyp" minOccurs="1"/><xsd:element name="wyliczenieOplaty" 

type="wnio:DaneOplatyTyp" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/><xsd:element 

name="wysokoscOplaty" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/><xsd:element name="oswiadczeniePodatnika" 

type="wnio:OswiadczeniePodatnikaTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/><xsd:element 

name='adresDoKorespondencji' type="adr:AdresTyp" minOccurs="0" maxOccurs="1"/><xsd:element 

name="uwagiAdnotacjeOrganu" type="str:Tekst10000Typ" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="Nazwisko2" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="Imie2" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="Data2" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="Nazwisko3" type="xsd:string" minOccurs="0"/> 

<xsd:element name="Imie3" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="Data3" 

type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="InnaPrzyczyna" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="przyczynaZlozenia" type="xsd:string" minOccurs="0"/> 

<xsd:element name="CzyElektronicznej" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="NazwiskoMalzonka" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="ImieMalzonka" 

type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="DataMalzonka" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="REGONMalzonka" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="ImionaRodzicow" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="DaneZaloacznikowe" 

type="wnio:DaneZalacznikoweTyp" minOccurs="0"/><xsd:element name="OdpadySzklo" 

type="wnio:OdpadySzkloTyp" minOccurs="0"/><xsd:element name="OdpadyPapier" 

type="wnio:OdpadyPapierTyp" minOccurs="0"/><xsd:element name="OdpadyMetale" 

type="wnio:OdpadyMetaleTyp" minOccurs="0"/><xsd:element name="OdpadyBIO" 

type="wnio:OdpadyBIOTyp" minOccurs="0"/> 

<xsd:element name="OdpadyZmieszane" type="wnio:OdpadyZmieszaneTyp" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="IdentyfikatorMalzonka" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="AdresElektronicznej" 

type="xsd:string" minOccurs="0"/> 
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<xsd:element name="ProcentyZwolnienia" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="DomkiLiczba" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="DomkiRyczalt" 

type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="DomkiRocznaOplata" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="zalacznikD1" type="wnio:ZalacznikD1Typ" minOccurs="0"/> 

<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" 

ref="str:Zalaczniki"/></xsd:choice></xsd:sequence></xsd:extension></xsd:complexContent></xsd:complexTy

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

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

type="str:DaneDokumentuTyp"/><xsd:element name="TrescDokumentu" 

type="wnio:TrescDokumentuTyp"/><xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" 

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

name="documentSchema_type"><xsd:sequence><xsd:element name="Dokument" 

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

type="wnio:DokumentTyp"/></xsd:schema> 
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                                                                                                                                                  Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII.176.2020 
                                                                                                                                    Rady Miasta Ełku z dnia 10 czerwca 2020 r. 

 

 

Układ informacji i powiązań między nimi w D-GK- N deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 

nieruchomości niezamieszkałej w formacie XML (XSD) 
 

 

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

<xsd:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 

xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/umelk/DeklaracjaOdpadyKomunalne/" 

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

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

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

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

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

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

elementFormDefault="qualified" 

targetNamespace="http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/umelk/DeklaracjaOdpadyKomunalne/" 

   xmlns:vc="http://www.w3.org/2007/XMLSchema-versioning" vc:minVersion="1.1"> 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"/><xsd:complexType name="PojemnikiTyp"> 

<xsd:sequence><xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><xsd:element 

name="pojemnoscPojemnika" type="xsd:string" minOccurs="1"/><xsd:element name="liczbaPojemnikow" 

type="xsd:integer" minOccurs="1"/><xsd:element name="czestotliwoscWywozu" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/> 

<xsd:element name="wysokoscOplatyPojemnik" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="stawkaOplaty" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/><xsd:element name="sumaOpadow" 

type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="wysokoscOplatyKwartal" type="xsd:decimal" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="kwartał" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="miesiac" type="xsd:string" minOccurs="0"/></xsd:choice> 

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

<xsd:sequence><xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><xsd:element name="imie" 

type="oso:ImieTyp" minOccurs="1"/><xsd:element name="nazwisko" type="oso:CzlonNazwiskaTyp" 

minOccurs="1"/><xsd:element name="dataUrodzenia" type="xsd:date" 

minOccurs="1"></xsd:element></xsd:choice></xsd:sequence></xsd:complexType><xsd:complexType 

name="MieszkancyTyp"><xsd:sequence> 

<xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><xsd:element name="liczbaMieszkancow" 

type="xsd:integer" minOccurs="1"/><xsd:element name="stawkaOplaty" type="xsd:decimal" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="wysokoscOplatyMieszkanca" type="xsd:decimal" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="zamieszkali" type="wnio:ZamieszkaliTyp" minOccurs="0" 
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maxOccurs="unbounded"/><xsd:element name='liczbaMieszkancowZameldowana' type="xsd:integer" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="mieszkancyNaMiesiac" 

type="wnio:mieszkancyMiesiacTyp"minOccurs="0"/></xsd:choice></xsd:sequence></xsd:complexType><xsd:

complexType name="mieszkancyMiesiacTyp"><xsd:sequence><xsd:choice minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"><xsd:element name="liczbaMieszkancowMscI" type="xsd:integer" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="liczbaMieszkancowMscII" type="xsd:integer" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="liczbaMieszkancowMscIII" type="xsd:integer" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="liczbaMieszkancowMscIV" type="xsd:integer" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="liczbaMieszkancowMscV" type="xsd:integer" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="liczbaMieszkancowMscVI" type="xsd:integer" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="liczbaMieszkancowMscVII" type="xsd:integer" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="liczbaMieszkancowMscVIII" type="xsd:integer" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="liczbaMieszkancowMscIX" type="xsd:integer" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="liczbaMieszkancowMscX" type="xsd:integer" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="liczbaMieszkancowMscXI" type="xsd:integer" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="liczbaMieszkancowMscXII" type="xsd:integer" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="oplataMscI" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="oplataMscII" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/> 

<xsd:element name="oplataMscIII" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/><xsd:element name="oplataMscIV" 

type="xsd:decimal" minOccurs="0"/><xsd:element name="oplataMscV" type="xsd:decimal" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="oplataMscVI" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="oplataMscVII" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/> 

<xsd:element name="oplataMscVIII" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/><xsd:element name="oplataMscIX" 

type="xsd:decimal" minOccurs="0"/><xsd:element name="oplataMscX" type="xsd:decimal" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="oplataMscXI" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="oplataMscXII" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/><xsd:element name="oplataKwartalI" 

type="xsd:decimal" minOccurs="0"/><xsd:element name="oplataKwartalII" type="xsd:decimal" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="oplataKwartalIII" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="oplataKwartalIV" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/><xsd:element name="stawkaOplatyI" 

type="xsd:decimal" minOccurs="0"/><xsd:element name="stawkaOplatyII" type="xsd:decimal" 

minOccurs="0"/> 

<xsd:element name="stawkaOplatyIII" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="stawkaOplatyIV" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/></xsd:choice> 

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

name="GospodarstwaTyp"><xsd:sequence><xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 

<xsd:element name="liczbaGospodarstw" type="xsd:integer" minOccurs="1"/><xsd:element 

name="liczbaMieszkancowOd" type="xsd:integer" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="liczbaMieszkancowDo" type="xsd:integer" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="wysokoscOplatyGospodarstwo" type="xsd:decimal" 

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

name="MetodaNaliczeniaTyp"><xsd:restriction base="xsd:string"><xsd:enumeration 

value="smn"></xsd:enumeration><xsd:enumeration value="spl"></xsd:enumeration><xsd:enumeration 

value="szw"></xsd:enumeration><xsd:enumeration 

value="sgd"></xsd:enumeration><xsd:enumerationvalue="spp"></xsd:enumeration><xsd:enumeratonvalue=

"swk"></xsd:enumeration></xsd:restriction></xsd:simpleType><xsd:complexType 

name="KompostownikTyp"><xsd:sequence><xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 

<xsd:element name="kompostownik" type="str:TakNieTyp" minOccurs="1"/><xsd:element 

name="pojemnoscKompostownika" type="xsd:string" minOccurs="0"/> 
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</xsd:choice></xsd:sequence></xsd:complexType><xsd:complexTypename="DomekLetniskowyTyp"><xsd:se

quence><xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><xsd:element name="liczbaDomkow" 

type="xsd:integer" minOccurs="0"/><xsd:element name="stawkaOplatyDomek" type="xsd:decimal" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="oplataDomek" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="oplataDomekKwartal" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/><xsd:element name="kwartal" 

type="xsd:decimal" minOccurs="0"/></xsd:choice></xsd:sequence></xsd:complexType> 

<xsd:complexType name="odpadyTyp"><xsd:sequence><xsd:choice minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"><xsd:element name="liczbaUczni" type="xsd:integer" minOccurs="0"/> 

<xsd:element name="stawkaUczni" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="liczbaZatrudnionychSzpital" type="xsd:integer" minOccurs="0"/> 

<xsd:element name="stawkaSzpital" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="liczbaZatrudnionychHotel" type="xsd:integer" minOccurs="0"/> 

<xsd:element name="stawkaHotel" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="liczbaZatrudnionychInnych" type="xsd:integer" minOccurs="0"/><xsd:element name="stawkaInna" 

type="xsd:decimal" minOccurs="0"/><xsd:element name="sredniaOdpadySzkola" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/> 

<xsd:element name="sredniaOdpadySzpital" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="sredniaOdpadyHotel" type="xsd:string" minOccurs="0"/> 

<xsd:element name="sredniaOdpadyInne" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="sredniaLiczbaOpadyRazem" type="xsd:string" minOccurs="0"/> 

</xsd:choice></xsd:sequence></xsd:complexType><xsd:complexType name="DaneOplatyTyp"> 

<xsd:sequence><xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><xsd:element 

name="metodaNaliczenia" type="wnio:MetodaNaliczeniaTyp" minOccurs="1"/><xsd:element 

name="wyliczonaOplata" type="xsd:decimal" minOccurs="1"/><xsd:element name="KwotaUlgi" 

type="xsd:decimal" minOccurs="0"/><xsd:element name="mieszkancy" type="wnio:MieszkancyTyp" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="gospodarstwa" type="wnio:GospodarstwaTyp" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"/><xsd:element name="powierzchnia" type="xsd:string" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"/><xsd:element name="woda" type="xsd:string" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"/><xsd:element name="pojemniki" type="wnio:PojemnikiTyp" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"/><xsd:element name="popiol" type="str:TakNieTyp" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"/><xsd:element name="kompostownik" type="wnio:KompostownikTyp" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"/><xsd:element name="informacjaUzupelniajaca1" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="informacjaUzupelniajaca2" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="informacjaUzupelniajaca3" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="czyDomekLetniskowy" type="str:TakNieTyp" minOccurs="0"/> 

<xsd:element name="domkiLetniskowe" type="wnio:DomekLetniskowyTyp" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="odpady" type="wnio:odpadyTyp" minOccurs="0"/> 

</xsd:choice></xsd:sequence><xsd:attribute name="metoda" type="xsd:string" use="optional"/> 

</xsd:complexType><xsd:complexType name="RejestrGruntowTyp"><xsd:sequence><xsd:choice 

minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><xsd:element name="obreb" type="str:Tekst65Typ" 

minOccurs="1"/><xsd:element name="nrDzialki" type="str:Tekst65Typ" minOccurs="1"/> 

</xsd:choice></xsd:sequence></xsd:complexType><xsd:complexType name="AdresPunktuTyp"> 

<xsd:sequence><xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><xsd:element name="kraj" 

type="adr:KrajTyp" minOccurs="0"/><xsd:element name="wojewodztwo" type="adr:WojewodztwoTyp" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="powiat" type="adr:PowiatTyp" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="gmina" type="adr:GminaTyp" minOccurs="0"/><xsd:element name="poczta" type="adr:PocztaTyp" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="kodPocztowy" type="adr:KodPocztowyTyp" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="miejscowosc" type="adr:MiejscowoscTyp" 

minOccurs="1"/><xsd:element name="ulica" type="adr:NazwaUlicyTyp" minOccurs="0" 

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 25 – Poz. 2622



maxOccurs="1"/><xsd:element name="nrDomu" type="adr:BudynekTyp" minOccurs="1"/><xsd:element 

name="nrLokalu" type="adr:LokalTyp" minOccurs="0"maxOccurs="1"/><xsd:element 

name="rejestrGruntow"type="wnio:RejestrGruntowTyp" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"/></xsd:choice></xsd:sequence></xsd:complexType><xsd:simpleType 

name="RodzajPunktuTyp"><xsd:restriction base="xsd:string"><xsd:enumeration 

value="zamieszkały"></xsd:enumeration><xsd:enumeration 

value="niezamieszkały"></xsd:enumeration></xsd:restriction></xsd:simpleType><xsd:simpleType 

name="SposobZbieraniaTyp"><xsd:restriction base="xsd:string"><xsd:enumeration value="sposób 

selektywny"></xsd:enumeration><xsd:enumeration value="sposób 

nieselektywny"></xsd:enumeration></xsd:restriction></xsd:simpleType><xsd:complexType 

name="OkresUzytkowaniaTyp"><xsd:sequence><xsd:choice minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"><xsd:element name="dataOd" type="xsd:date" minOccurs="1"/> 

<xsd:element name="dataDo" type="xsd:date" minOccurs="1"/></xsd:choice></xsd:sequence> 

</xsd:complexType><xsd:complexType name="PunktAdresowyTyp"><xsd:sequence><xsd:choice 

minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><xsd:element name="sposobZbieraniaOdpadow" 

type="wnio:SposobZbieraniaTyp" minOccurs="1"/><xsd:element name="adresPunktu" 

type="wnio:AdresPunktuTyp" minOccurs="1"/><xsd:element name="rodzajZabudowy" type="xsd:string" 

minOccurs="0" maxOccurs="1"/><xsd:element name="rodzajTerenu" type="xsd:string" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"/><xsd:element name="typPunktu" type="wnio:RodzajPunktuTyp" 

minOccurs="1"/><xsd:element name="okresUzytkowania" type="wnio:OkresUzytkowaniaTyp" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"/> 

<xsd:element name="zbiornikCiekleOpady" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  

<xsd:element name="pojemnoscZbiornikaCiekleOpady" type="xsd:string" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"/><xsd:element name="rodzajNieruchomosci" type="str:Tekst200Typ" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"/><xsd:element name="informacjaUzupeniajaca" type="str:Tekst10000Typ" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"/></xsd:choice></xsd:sequence></xsd:complexType><xsd:complexType 

name="OswiadczeniePodatnikaTyp"><xsd:sequence><xsd:choice minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"><xsd:element name="oswiadczeniePodatnikaImie" type="oso:ImieTyp" 

minOccurs="0" maxOccurs="1"/><xsd:element name="oswiadczeniePodatnikaNazwisko" 

type="oso:CzlonNazwiskaTyp" minOccurs="0" maxOccurs="1"/><xsd:element name="dataWypelnienia" 

type="xsd:date" minOccurs="0" maxOccurs="1"/><xsd:element name="miejscowoscWypelnienia" 

type="adr:MiejscowoscTyp" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 

<xsd:element name="email" type="xsd:string" minOccurs="0"/></xsd:choice></xsd:sequence> 

</xsd:complexType><xsd:simpleType name="ObowiazekZlozeniaDeklaracjiTyp"><xsd:restriction 

base="xsd:string"><xsd:enumeration value="pierwsza deklaracja"/><xsd:enumeration value="zmiana 

danych"/><xsd:enumeration value="kolejna nowa deklaracja"/><xsd:enumeration value="korekta 

deklaracji"/><xsd:enumeration value="korekta 

deklaracji"/></xsd:restriction></xsd:simpleType><xsd:complexType name="okresKorektyTyp"> 

<xsd:sequence><xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><xsd:element name="okresOd" 

type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="okresDo" type="xsd:string" 

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

<xsd:complexType name="OkolicznoscZlozeniaTyp"><xsd:sequence><xsd:choice minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"><xsd:element name="obowiazekZlozenia" 

type="wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracjiTyp" minOccurs="1"></xsd:element><xsd:element 

name="dataZaistnieniaObowiazku" type="xsd:date" minOccurs="1"/><xsd:element 

name="pisemneUzasadnienie" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="rodzajZdarzenia" 

type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="dataWymeldowaniaWszystkich" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/> 

<xsd:element name="okresKorekty" type="wnio:okresKorektyTyp" minOccurs="0"/> 
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</xsd:choice></xsd:sequence></xsd:complexType><xsd:complexTypename="PodmiotZobowiazanyTyp"><xsd

:sequence><xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><xsd:element 

name="podmiotZobowiazany" type="xsd:string" minOccurs="1"></xsd:element> 

<xsd:element name="podmiotZobowiazanyInny" type="xsd:string" minOccurs="0"></xsd:element> 

</xsd:choice></xsd:sequence></xsd:complexType><xsd:complexType name="LokalZalacznikD1Typ"> 

<xsd:sequence><xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><xsd:element name="nrLokalu" 

type="adr:LokalTyp" minOccurs="1"/><xsd:element name="liczbaMieszkancow" type="xsd:integer" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="stawkaOplaty" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="wysokoscOplatyLokal" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/> 

<xsd:element name="nazwaFirmy" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="rodzajNieruchomosci" type="xsd:string" minOccurs="0"/></xsd:choice></xsd:sequence> 

</xsd:complexType><xsd:complexType name="ZalacznikD1Typ"><xsd:sequence> 

<xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><xsd:element name="miejscowosc" 

type="adr:MiejscowoscTyp" minOccurs="1"/><xsd:element name="ulica" type="adr:NazwaUlicyTyp" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="nrDomu" type="adr:BudynekTyp" minOccurs="1"/><xsd:element 

name="liczbaMieszkancowRazem" type="xsd:integer" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="wysokoscOplatyRazem" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/> 

<xsd:element name="lokal" type="wnio:LokalZalacznikD1Typ" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"/></xsd:choice></xsd:sequence></xsd:complexType><xsd:complexType 

name="DaneZalacznikoweTyp"><xsd:sequence><xsd:choice minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"><xsd:element name="OpisZalcznika1" type="xsd:string" minOccurs="0"/> 

<xsd:element name="OpisZalcznika2" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="OpisZalcznika3" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="OpisZalcznika4" 

type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="OpisZalcznika5" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="OpisZalcznika6" type="xsd:string" minOccurs="0"/> 

<xsd:element name="OpisZalcznika7" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="OpisZalcznika8"type="xsd:string"minOccurs="0"/></xsd:choice></xsd:sequence></xsd:complexType>

<xsd:complexType name="OdpadySzkloTyp"><xsd:sequence><xsd:choice minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"><xsd:element name="il110" type="xsd:string" minOccurs="0"/> 

<xsd:element name="czest110" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="stawka110" 

type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="wysokosc110" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="il240" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="czest240" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="stawka240" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="wysokosc240" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="il660" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="czest660" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="stawka660"type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="wysokosc660" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="il1100" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/> 

<xsd:element name="czest1100" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="stawka1100" 

type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="wysokosc1100" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="ilkp7" type="xsd:string" minOccurs="0"/> 

<xsd:element name="czestkp7" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="stawkakp7" 

type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="wysokosckp7" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="LacznaKwotaSzklo" type="xsd:string" minOccurs="0"/> 

</xsd:choice></xsd:sequence></xsd:complexType><xsd:complexType name="OdpadyPapierTyp"> 

<xsd:sequence><xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><xsd:element name="ail110" 

type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="aczest110" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="astawka110" type="xsd:string" minOccurs="0"/> 
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<xsd:element name="awysokosc110" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="ail240" 

type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="aczest240" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="astawka240" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="awysokosc240" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="ail660" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="aczest660" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="astawka660" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="awysokosc660" 

type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="ail1100" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="aczest1100" type="xsd:string" minOccurs="0"/>xsd:element 

name="astawka1100" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="awysokosc1100" 

type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="ailkp7" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="aczestkp7" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="astawkakp7" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="awysokosckp7" 

type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="aLacznaKwotaPapier" type="xsd:string" 

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

name="OdpadyMetaleTyp"><xsd:sequence><xsd:choice minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"><xsd:element name="bil110" type="xsd:string" minOccurs="0"/> 

<xsd:element name="bczest110" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="bstawka110" 

type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="bwysokosc110" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="bil240" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="bczest240" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="bstawka240" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="bwysokosc240" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="bil660" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="bczest660" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="bstawka660" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="bwysokosc660" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="bil1100" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/> 

<xsd:element name="bczest1100" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="bstawka1100" 

type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="bwysokosc1100" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="bilkp7" type="xsd:string" minOccurs="0"/> 

<xsd:element name="bczestkp7" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="bstawkakp7" 

type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="bwysokosckp7" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="bLacznaKwotaMetale" type="xsd:string" 

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

name="OdpadyBIOTyp"><xsd:sequence><xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 

<xsd:element name="Cil110" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="Cczest110" 

type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="Cstawka110" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="Cwysokosc110" type="xsd:string" minOccurs="0"/> 

<xsd:element name="Cil240" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="Cczest240" 

type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="Cstawka240" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="Cwysokosc240" type="xsd:string" minOccurs="0"/> 

<xsd:element name="Cil660" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="Cczest660" 

type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="Cstawka660" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="Cwysokosc660" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="Cil1100" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="Cczest1100" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="Cstawka1100" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="Cwysokosc1100" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="Cilkp7" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="Cczestkp7" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="Cstawkakp7" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="Cwysokosckp7" 

type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="CLacznaKwotaBIO" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/> 
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</xsd:choice></xsd:sequence></xsd:complexType><xsd:complexTypename="OdpadyZmieszaneTyp"><xsd:se

quence><xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><xsd:element name="Zil110" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="Zczest110" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="Zstawka110" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="Zwysokosc110" 

type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="Zil240" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="Zczest240" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="Zstawka240" type="xsd:string" minOccurs="0"/> 

<xsd:element name="Zwysokosc240" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="Zil660" 

type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="Zczest660" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="Zstawka660" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="Zwysokosc660" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="Zil1100" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="Zczest1100" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="Zstawka1100" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="Zwysokosc1100" 

type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="Zilkp7" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="Zczestkp7" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="Zstawkakp7" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="Zwysokosckp7" 

type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="ZLacznaKwotaZmieszane" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/> 

</xsd:choice></xsd:sequence></xsd:complexType><xsd:complexType name="TrescDokumentuTyp"> 

<xsd:complexContent><xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp"><xsd:sequence><xsd:choice 

minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><xsd:element name="obowiazekZlozenia" 

type="wnio:OkolicznoscZlozeniaTyp" minOccurs="1"/><xsd:element name="rodzajDeklaracji" 

type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="podmiotZobowiazany" 

type="wnio:PodmiotZobowiazanyTyp" minOccurs="1"/><xsd:element name="punktAdresowy" 

type="wnio:PunktAdresowyTyp" minOccurs="1"/><xsd:element name="wyliczenieOplaty" 

type="wnio:DaneOplatyTyp" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/><xsd:element 

name="wysokoscOplaty" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/><xsd:element name="oswiadczeniePodatnika" 

type="wnio:OswiadczeniePodatnikaTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/><xsd:element 

name='adresDoKorespondencji' type="adr:AdresTyp" minOccurs="0" maxOccurs="1"/><xsd:element 

name="uwagiAdnotacjeOrganu" type="str:Tekst10000Typ" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="Nazwisko2" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="Imie2" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="Data2" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="Nazwisko3" type="xsd:string" minOccurs="0"/> 

<xsd:element name="Imie3" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="Data3" 

type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="InnaPrzyczyna" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="przyczynaZlozenia" type="xsd:string" minOccurs="0"/> 

<xsd:element name="CzyElektronicznej" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="NazwiskoMalzonka" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="ImieMalzonka" 

type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="DataMalzonka" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="REGONMalzonka" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="ImionaRodzicow" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="DaneZaloacznikowe" 

type="wnio:DaneZalacznikoweTyp" minOccurs="0"/><xsd:element name="OdpadySzklo" 

type="wnio:OdpadySzkloTyp" minOccurs="0"/><xsd:element name="OdpadyPapier" 

type="wnio:OdpadyPapierTyp" minOccurs="0"/><xsd:element name="OdpadyMetale" 

type="wnio:OdpadyMetaleTyp" minOccurs="0"/><xsd:element name="OdpadyBIO" 

type="wnio:OdpadyBIOTyp" minOccurs="0"/> 

<xsd:element name="OdpadyZmieszane" type="wnio:OdpadyZmieszaneTyp" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="IdentyfikatorMalzonka" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="AdresElektronicznej" 

type="xsd:string" minOccurs="0"/> 
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<xsd:element name="ProcentyZwolnienia" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="DomkiLiczba" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="DomkiRyczalt" 

type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="DomkiRocznaOplata" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="zalacznikD1" type="wnio:ZalacznikD1Typ" minOccurs="0"/> 

<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" 

ref="str:Zalaczniki"/></xsd:choice></xsd:sequence></xsd:extension></xsd:complexContent></xsd:complexTy

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

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

type="str:DaneDokumentuTyp"/><xsd:element name="TrescDokumentu" 

type="wnio:TrescDokumentuTyp"/><xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" 

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

name="documentSchema_type"><xsd:sequence><xsd:element name="Dokument" 

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

type="wnio:DokumentTyp"/></xsd:schema> 
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  Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVIII.176.2020 
                                                                                                                         Rady Miasta Ełku z dnia 10 czerwca 2020 r. 

 

 

 

 

Układ informacji i powiązań między nimi w D-GK- Z-1 dane dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na, 

której zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałej w formacie XML (XSD) 

 

 

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

<xsd:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 

xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/umelk/DeklaracjaOdpadyKomunalne/" 

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

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

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

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

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

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

elementFormDefault="qualified" 

targetNamespace="http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/umelk/DeklaracjaOdpadyKomunalne/" 

   xmlns:vc="http://www.w3.org/2007/XMLSchema-versioning" vc:minVersion="1.1"> 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"/><xsd:complexType name="PojemnikiTyp"> 

<xsd:sequence><xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><xsd:element 

name="pojemnoscPojemnika" type="xsd:string" minOccurs="1"/><xsd:element name="liczbaPojemnikow" 

type="xsd:integer" minOccurs="1"/><xsd:element name="czestotliwoscWywozu" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/> 

<xsd:element name="wysokoscOplatyPojemnik" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="stawkaOplaty" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/><xsd:element name="sumaOpadow" 

type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="wysokoscOplatyKwartal" type="xsd:decimal" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="kwartał" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="miesiac" type="xsd:string" minOccurs="0"/></xsd:choice> 

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

<xsd:sequence><xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><xsd:element name="imie" 

type="oso:ImieTyp" minOccurs="1"/><xsd:element name="nazwisko" type="oso:CzlonNazwiskaTyp" 

minOccurs="1"/><xsd:element name="dataUrodzenia" type="xsd:date" 

minOccurs="1"></xsd:element></xsd:choice></xsd:sequence></xsd:complexType><xsd:complexType 

name="MieszkancyTyp"><xsd:sequence> 

<xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><xsd:element name="liczbaMieszkancow" 

type="xsd:integer" minOccurs="1"/><xsd:element name="stawkaOplaty" type="xsd:decimal" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="wysokoscOplatyMieszkanca" type="xsd:decimal" 
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minOccurs="0"/><xsd:element name="zamieszkali" type="wnio:ZamieszkaliTyp" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"/><xsd:element name='liczbaMieszkancowZameldowana' type="xsd:integer" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="mieszkancyNaMiesiac" 

type="wnio:mieszkancyMiesiacTyp"minOccurs="0"/></xsd:choice></xsd:sequence></xsd:complexType><xsd:

complexType name="mieszkancyMiesiacTyp"><xsd:sequence><xsd:choice minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"><xsd:element name="liczbaMieszkancowMscI" type="xsd:integer" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="liczbaMieszkancowMscII" type="xsd:integer" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="liczbaMieszkancowMscIII" type="xsd:integer" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="liczbaMieszkancowMscIV" type="xsd:integer" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="liczbaMieszkancowMscV" type="xsd:integer" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="liczbaMieszkancowMscVI" type="xsd:integer" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="liczbaMieszkancowMscVII" type="xsd:integer" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="liczbaMieszkancowMscVIII" type="xsd:integer" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="liczbaMieszkancowMscIX" type="xsd:integer" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="liczbaMieszkancowMscX" type="xsd:integer" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="liczbaMieszkancowMscXI" type="xsd:integer" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="liczbaMieszkancowMscXII" type="xsd:integer" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="oplataMscI" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="oplataMscII" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/> 

<xsd:element name="oplataMscIII" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/><xsd:element name="oplataMscIV" 

type="xsd:decimal" minOccurs="0"/><xsd:element name="oplataMscV" type="xsd:decimal" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="oplataMscVI" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="oplataMscVII" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/> 

<xsd:element name="oplataMscVIII" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/><xsd:element name="oplataMscIX" 

type="xsd:decimal" minOccurs="0"/><xsd:element name="oplataMscX" type="xsd:decimal" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="oplataMscXI" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="oplataMscXII" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/><xsd:element name="oplataKwartalI" 

type="xsd:decimal" minOccurs="0"/><xsd:element name="oplataKwartalII" type="xsd:decimal" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="oplataKwartalIII" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="oplataKwartalIV" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/><xsd:element name="stawkaOplatyI" 

type="xsd:decimal" minOccurs="0"/><xsd:element name="stawkaOplatyII" type="xsd:decimal" 

minOccurs="0"/> 

<xsd:element name="stawkaOplatyIII" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="stawkaOplatyIV" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/></xsd:choice> 

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

name="GospodarstwaTyp"><xsd:sequence><xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 

<xsd:element name="liczbaGospodarstw" type="xsd:integer" minOccurs="1"/><xsd:element 

name="liczbaMieszkancowOd" type="xsd:integer" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="liczbaMieszkancowDo" type="xsd:integer" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="wysokoscOplatyGospodarstwo" type="xsd:decimal" 

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

name="MetodaNaliczeniaTyp"><xsd:restriction base="xsd:string"><xsd:enumeration 

value="smn"></xsd:enumeration><xsd:enumeration value="spl"></xsd:enumeration><xsd:enumeration 

value="szw"></xsd:enumeration><xsd:enumeration 

value="sgd"></xsd:enumeration><xsd:enumerationvalue="spp"></xsd:enumeration><xsd:enumeratonvalue=

"swk"></xsd:enumeration></xsd:restriction></xsd:simpleType><xsd:complexType 

name="KompostownikTyp"><xsd:sequence><xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 

<xsd:element name="kompostownik" type="str:TakNieTyp" minOccurs="1"/><xsd:element 

name="pojemnoscKompostownika" type="xsd:string" minOccurs="0"/> 
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</xsd:choice></xsd:sequence></xsd:complexType><xsd:complexTypename="DomekLetniskowyTyp"><xsd:se

quence><xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><xsd:element name="liczbaDomkow" 

type="xsd:integer" minOccurs="0"/><xsd:element name="stawkaOplatyDomek" type="xsd:decimal" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="oplataDomek" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="oplataDomekKwartal" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/><xsd:element name="kwartal" 

type="xsd:decimal" minOccurs="0"/></xsd:choice></xsd:sequence></xsd:complexType> 

<xsd:complexType name="odpadyTyp"><xsd:sequence><xsd:choice minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"><xsd:element name="liczbaUczni" type="xsd:integer" minOccurs="0"/> 

<xsd:element name="stawkaUczni" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="liczbaZatrudnionychSzpital" type="xsd:integer" minOccurs="0"/> 

<xsd:element name="stawkaSzpital" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="liczbaZatrudnionychHotel" type="xsd:integer" minOccurs="0"/> 

<xsd:element name="stawkaHotel" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="liczbaZatrudnionychInnych" type="xsd:integer" minOccurs="0"/><xsd:element name="stawkaInna" 

type="xsd:decimal" minOccurs="0"/><xsd:element name="sredniaOdpadySzkola" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/> 

<xsd:element name="sredniaOdpadySzpital" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="sredniaOdpadyHotel" type="xsd:string" minOccurs="0"/> 

<xsd:element name="sredniaOdpadyInne" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="sredniaLiczbaOpadyRazem" type="xsd:string" minOccurs="0"/> 

</xsd:choice></xsd:sequence></xsd:complexType><xsd:complexType name="DaneOplatyTyp"> 

<xsd:sequence><xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><xsd:element 

name="metodaNaliczenia" type="wnio:MetodaNaliczeniaTyp" minOccurs="1"/><xsd:element 

name="wyliczonaOplata" type="xsd:decimal" minOccurs="1"/><xsd:element name="KwotaUlgi" 

type="xsd:decimal" minOccurs="0"/><xsd:element name="mieszkancy" type="wnio:MieszkancyTyp" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="gospodarstwa" type="wnio:GospodarstwaTyp" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"/><xsd:element name="powierzchnia" type="xsd:string" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"/><xsd:element name="woda" type="xsd:string" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"/><xsd:element name="pojemniki" type="wnio:PojemnikiTyp" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"/><xsd:element name="popiol" type="str:TakNieTyp" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"/><xsd:element name="kompostownik" type="wnio:KompostownikTyp" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"/><xsd:element name="informacjaUzupelniajaca1" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="informacjaUzupelniajaca2" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="informacjaUzupelniajaca3" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="czyDomekLetniskowy" type="str:TakNieTyp" minOccurs="0"/> 

<xsd:element name="domkiLetniskowe" type="wnio:DomekLetniskowyTyp" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="odpady" type="wnio:odpadyTyp" minOccurs="0"/> 

</xsd:choice></xsd:sequence><xsd:attribute name="metoda" type="xsd:string" use="optional"/> 

</xsd:complexType><xsd:complexType name="RejestrGruntowTyp"><xsd:sequence><xsd:choice 

minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><xsd:element name="obreb" type="str:Tekst65Typ" 

minOccurs="1"/><xsd:element name="nrDzialki" type="str:Tekst65Typ" minOccurs="1"/> 

</xsd:choice></xsd:sequence></xsd:complexType><xsd:complexType name="AdresPunktuTyp"> 

<xsd:sequence><xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><xsd:element name="kraj" 

type="adr:KrajTyp" minOccurs="0"/><xsd:element name="wojewodztwo" type="adr:WojewodztwoTyp" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="powiat" type="adr:PowiatTyp" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="gmina" type="adr:GminaTyp" minOccurs="0"/><xsd:element name="poczta" type="adr:PocztaTyp" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="kodPocztowy" type="adr:KodPocztowyTyp" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="miejscowosc" type="adr:MiejscowoscTyp" 

minOccurs="1"/><xsd:element name="ulica" type="adr:NazwaUlicyTyp" minOccurs="0" 
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maxOccurs="1"/><xsd:element name="nrDomu" type="adr:BudynekTyp" minOccurs="1"/><xsd:element 

name="nrLokalu" type="adr:LokalTyp" minOccurs="0"maxOccurs="1"/><xsd:element 

name="rejestrGruntow"type="wnio:RejestrGruntowTyp" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"/></xsd:choice></xsd:sequence></xsd:complexType><xsd:simpleType 

name="RodzajPunktuTyp"><xsd:restriction base="xsd:string"><xsd:enumeration 

value="zamieszkały"></xsd:enumeration><xsd:enumeration 

value="niezamieszkały"></xsd:enumeration></xsd:restriction></xsd:simpleType><xsd:simpleType 

name="SposobZbieraniaTyp"><xsd:restriction base="xsd:string"><xsd:enumeration value="sposób 

selektywny"></xsd:enumeration><xsd:enumeration value="sposób 

nieselektywny"></xsd:enumeration></xsd:restriction></xsd:simpleType><xsd:complexType 

name="OkresUzytkowaniaTyp"><xsd:sequence><xsd:choice minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"><xsd:element name="dataOd" type="xsd:date" minOccurs="1"/> 

<xsd:element name="dataDo" type="xsd:date" minOccurs="1"/></xsd:choice></xsd:sequence> 

</xsd:complexType><xsd:complexType name="PunktAdresowyTyp"><xsd:sequence><xsd:choice 

minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><xsd:element name="sposobZbieraniaOdpadow" 

type="wnio:SposobZbieraniaTyp" minOccurs="1"/><xsd:element name="adresPunktu" 

type="wnio:AdresPunktuTyp" minOccurs="1"/><xsd:element name="rodzajZabudowy" type="xsd:string" 

minOccurs="0" maxOccurs="1"/><xsd:element name="rodzajTerenu" type="xsd:string" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"/><xsd:element name="typPunktu" type="wnio:RodzajPunktuTyp" 

minOccurs="1"/><xsd:element name="okresUzytkowania" type="wnio:OkresUzytkowaniaTyp" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"/> 

<xsd:element name="zbiornikCiekleOpady" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  

<xsd:element name="pojemnoscZbiornikaCiekleOpady" type="xsd:string" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"/><xsd:element name="rodzajNieruchomosci" type="str:Tekst200Typ" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"/><xsd:element name="informacjaUzupeniajaca" type="str:Tekst10000Typ" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"/></xsd:choice></xsd:sequence></xsd:complexType><xsd:complexType 

name="OswiadczeniePodatnikaTyp"><xsd:sequence><xsd:choice minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"><xsd:element name="oswiadczeniePodatnikaImie" type="oso:ImieTyp" 

minOccurs="0" maxOccurs="1"/><xsd:element name="oswiadczeniePodatnikaNazwisko" 

type="oso:CzlonNazwiskaTyp" minOccurs="0" maxOccurs="1"/><xsd:element name="dataWypelnienia" 

type="xsd:date" minOccurs="0" maxOccurs="1"/><xsd:element name="miejscowoscWypelnienia" 

type="adr:MiejscowoscTyp" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 

<xsd:element name="email" type="xsd:string" minOccurs="0"/></xsd:choice></xsd:sequence> 

</xsd:complexType><xsd:simpleType name="ObowiazekZlozeniaDeklaracjiTyp"><xsd:restriction 

base="xsd:string"><xsd:enumeration value="pierwsza deklaracja"/><xsd:enumeration value="zmiana 

danych"/><xsd:enumeration value="kolejna nowa deklaracja"/><xsd:enumeration value="korekta 

deklaracji"/><xsd:enumeration value="korekta 

deklaracji"/></xsd:restriction></xsd:simpleType><xsd:complexType name="okresKorektyTyp"> 

<xsd:sequence><xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><xsd:element name="okresOd" 

type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="okresDo" type="xsd:string" 

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

<xsd:complexType name="OkolicznoscZlozeniaTyp"><xsd:sequence><xsd:choice minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"><xsd:element name="obowiazekZlozenia" 

type="wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracjiTyp" minOccurs="1"></xsd:element><xsd:element 

name="dataZaistnieniaObowiazku" type="xsd:date" minOccurs="1"/><xsd:element 

name="pisemneUzasadnienie" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="rodzajZdarzenia" 

type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="dataWymeldowaniaWszystkich" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/> 

<xsd:element name="okresKorekty" type="wnio:okresKorektyTyp" minOccurs="0"/> 
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</xsd:choice></xsd:sequence></xsd:complexType><xsd:complexTypename="PodmiotZobowiazanyTyp"><xsd

:sequence><xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><xsd:element 

name="podmiotZobowiazany" type="xsd:string" minOccurs="1"></xsd:element> 

<xsd:element name="podmiotZobowiazanyInny" type="xsd:string" minOccurs="0"></xsd:element> 

</xsd:choice></xsd:sequence></xsd:complexType><xsd:complexType name="LokalZalacznikD1Typ"> 

<xsd:sequence><xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><xsd:element name="nrLokalu" 

type="adr:LokalTyp" minOccurs="1"/><xsd:element name="liczbaMieszkancow" type="xsd:integer" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="stawkaOplaty" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="wysokoscOplatyLokal" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/> 

<xsd:element name="nazwaFirmy" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="rodzajNieruchomosci" type="xsd:string" minOccurs="0"/></xsd:choice></xsd:sequence> 

</xsd:complexType><xsd:complexType name="ZalacznikD1Typ"><xsd:sequence> 

<xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><xsd:element name="miejscowosc" 

type="adr:MiejscowoscTyp" minOccurs="1"/><xsd:element name="ulica" type="adr:NazwaUlicyTyp" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="nrDomu" type="adr:BudynekTyp" minOccurs="1"/><xsd:element 

name="liczbaMieszkancowRazem" type="xsd:integer" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="wysokoscOplatyRazem" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/> 

<xsd:element name="lokal" type="wnio:LokalZalacznikD1Typ" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"/></xsd:choice></xsd:sequence></xsd:complexType><xsd:complexType 

name="DaneZalacznikoweTyp"><xsd:sequence><xsd:choice minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"><xsd:element name="OpisZalcznika1" type="xsd:string" minOccurs="0"/> 

<xsd:element name="OpisZalcznika2" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="OpisZalcznika3" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="OpisZalcznika4" 

type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="OpisZalcznika5" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="OpisZalcznika6" type="xsd:string" minOccurs="0"/> 

<xsd:element name="OpisZalcznika7" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="OpisZalcznika8"type="xsd:string"minOccurs="0"/></xsd:choice></xsd:sequence></xsd:complexType>

<xsd:complexType name="OdpadySzkloTyp"><xsd:sequence><xsd:choice minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"><xsd:element name="il110" type="xsd:string" minOccurs="0"/> 

<xsd:element name="czest110" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="stawka110" 

type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="wysokosc110" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="il240" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="czest240" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="stawka240" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="wysokosc240" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="il660" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="czest660" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="stawka660"type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="wysokosc660" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="il1100" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/> 

<xsd:element name="czest1100" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="stawka1100" 

type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="wysokosc1100" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="ilkp7" type="xsd:string" minOccurs="0"/> 

<xsd:element name="czestkp7" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="stawkakp7" 

type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="wysokosckp7" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="LacznaKwotaSzklo" type="xsd:string" minOccurs="0"/> 

</xsd:choice></xsd:sequence></xsd:complexType><xsd:complexType name="OdpadyPapierTyp"> 

<xsd:sequence><xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><xsd:element name="ail110" 

type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="aczest110" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="astawka110" type="xsd:string" minOccurs="0"/> 
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<xsd:element name="awysokosc110" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="ail240" 

type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="aczest240" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="astawka240" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="awysokosc240" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="ail660" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="aczest660" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="astawka660" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="awysokosc660" 

type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="ail1100" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="aczest1100" type="xsd:string" minOccurs="0"/>xsd:element 

name="astawka1100" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="awysokosc1100" 

type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="ailkp7" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="aczestkp7" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="astawkakp7" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="awysokosckp7" 

type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="aLacznaKwotaPapier" type="xsd:string" 

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

name="OdpadyMetaleTyp"><xsd:sequence><xsd:choice minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"><xsd:element name="bil110" type="xsd:string" minOccurs="0"/> 

<xsd:element name="bczest110" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="bstawka110" 

type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="bwysokosc110" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="bil240" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="bczest240" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="bstawka240" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="bwysokosc240" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="bil660" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="bczest660" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="bstawka660" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="bwysokosc660" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="bil1100" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/> 

<xsd:element name="bczest1100" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="bstawka1100" 

type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="bwysokosc1100" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="bilkp7" type="xsd:string" minOccurs="0"/> 

<xsd:element name="bczestkp7" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="bstawkakp7" 

type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="bwysokosckp7" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="bLacznaKwotaMetale" type="xsd:string" 

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

name="OdpadyBIOTyp"><xsd:sequence><xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 

<xsd:element name="Cil110" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="Cczest110" 

type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="Cstawka110" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="Cwysokosc110" type="xsd:string" minOccurs="0"/> 

<xsd:element name="Cil240" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="Cczest240" 

type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="Cstawka240" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="Cwysokosc240" type="xsd:string" minOccurs="0"/> 

<xsd:element name="Cil660" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="Cczest660" 

type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="Cstawka660" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="Cwysokosc660" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="Cil1100" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="Cczest1100" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="Cstawka1100" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="Cwysokosc1100" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="Cilkp7" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="Cczestkp7" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="Cstawkakp7" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="Cwysokosckp7" 

type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="CLacznaKwotaBIO" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/> 
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</xsd:choice></xsd:sequence></xsd:complexType><xsd:complexTypename="OdpadyZmieszaneTyp"><xsd:se

quence><xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><xsd:element name="Zil110" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="Zczest110" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="Zstawka110" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="Zwysokosc110" 

type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="Zil240" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="Zczest240" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="Zstawka240" type="xsd:string" minOccurs="0"/> 

<xsd:element name="Zwysokosc240" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="Zil660" 

type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="Zczest660" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="Zstawka660" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="Zwysokosc660" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="Zil1100" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="Zczest1100" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="Zstawka1100" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="Zwysokosc1100" 

type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="Zilkp7" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="Zczestkp7" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="Zstawkakp7" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="Zwysokosckp7" 

type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="ZLacznaKwotaZmieszane" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/> 

</xsd:choice></xsd:sequence></xsd:complexType><xsd:complexType name="TrescDokumentuTyp"> 

<xsd:complexContent><xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp"><xsd:sequence><xsd:choice 

minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><xsd:element name="obowiazekZlozenia" 

type="wnio:OkolicznoscZlozeniaTyp" minOccurs="1"/><xsd:element name="rodzajDeklaracji" 

type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="podmiotZobowiazany" 

type="wnio:PodmiotZobowiazanyTyp" minOccurs="1"/><xsd:element name="punktAdresowy" 

type="wnio:PunktAdresowyTyp" minOccurs="1"/><xsd:element name="wyliczenieOplaty" 

type="wnio:DaneOplatyTyp" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/><xsd:element 

name="wysokoscOplaty" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/><xsd:element name="oswiadczeniePodatnika" 

type="wnio:OswiadczeniePodatnikaTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/><xsd:element 

name='adresDoKorespondencji' type="adr:AdresTyp" minOccurs="0" maxOccurs="1"/><xsd:element 

name="uwagiAdnotacjeOrganu" type="str:Tekst10000Typ" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="Nazwisko2" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="Imie2" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="Data2" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="Nazwisko3" type="xsd:string" minOccurs="0"/> 

<xsd:element name="Imie3" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="Data3" 

type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="InnaPrzyczyna" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="przyczynaZlozenia" type="xsd:string" minOccurs="0"/> 

<xsd:element name="CzyElektronicznej" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="NazwiskoMalzonka" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="ImieMalzonka" 

type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="DataMalzonka" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="REGONMalzonka" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="ImionaRodzicow" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="DaneZaloacznikowe" 

type="wnio:DaneZalacznikoweTyp" minOccurs="0"/><xsd:element name="OdpadySzklo" 

type="wnio:OdpadySzkloTyp" minOccurs="0"/><xsd:element name="OdpadyPapier" 

type="wnio:OdpadyPapierTyp" minOccurs="0"/><xsd:element name="OdpadyMetale" 

type="wnio:OdpadyMetaleTyp" minOccurs="0"/><xsd:element name="OdpadyBIO" 

type="wnio:OdpadyBIOTyp" minOccurs="0"/> 

<xsd:element name="OdpadyZmieszane" type="wnio:OdpadyZmieszaneTyp" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="IdentyfikatorMalzonka" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="AdresElektronicznej" 

type="xsd:string" minOccurs="0"/> 
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<xsd:element name="ProcentyZwolnienia" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="DomkiLiczba" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="DomkiRyczalt" 

type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="DomkiRocznaOplata" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="zalacznikD1" type="wnio:ZalacznikD1Typ" minOccurs="0"/> 

<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" 

ref="str:Zalaczniki"/></xsd:choice></xsd:sequence></xsd:extension></xsd:complexContent></xsd:complexTy

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

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

type="str:DaneDokumentuTyp"/><xsd:element name="TrescDokumentu" 

type="wnio:TrescDokumentuTyp"/><xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" 

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

name="documentSchema_type"><xsd:sequence><xsd:element name="Dokument" 

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

type="wnio:DokumentTyp"/></xsd:schema> 
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 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVIII.176.2020 
                                                                                                                       Rady Miasta Ełku z dnia 10 czerwca 2020 r. 

 

 

 

 

Układ informacji i powiązań między nimi w D-GK- N-2 dane dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na, 

której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne z nieruchomości nie zamieszkałej w formacie XML (XSD) 

 

 

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

<xsd:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 

xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/umelk/DeklaracjaOdpadyKomunalne/" 

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

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

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

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

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

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

elementFormDefault="qualified" 

targetNamespace="http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/umelk/DeklaracjaOdpadyKomunalne/" 

   xmlns:vc="http://www.w3.org/2007/XMLSchema-versioning" vc:minVersion="1.1"> 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"/><xsd:complexType name="PojemnikiTyp"> 

<xsd:sequence><xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><xsd:element 

name="pojemnoscPojemnika" type="xsd:string" minOccurs="1"/><xsd:element name="liczbaPojemnikow" 

type="xsd:integer" minOccurs="1"/><xsd:element name="czestotliwoscWywozu" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/> 

<xsd:element name="wysokoscOplatyPojemnik" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="stawkaOplaty" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/><xsd:element name="sumaOpadow" 

type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="wysokoscOplatyKwartal" type="xsd:decimal" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="kwartał" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="miesiac" type="xsd:string" minOccurs="0"/></xsd:choice> 

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

<xsd:sequence><xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><xsd:element name="imie" 

type="oso:ImieTyp" minOccurs="1"/><xsd:element name="nazwisko" type="oso:CzlonNazwiskaTyp" 

minOccurs="1"/><xsd:element name="dataUrodzenia" type="xsd:date" 

minOccurs="1"></xsd:element></xsd:choice></xsd:sequence></xsd:complexType><xsd:complexType 

name="MieszkancyTyp"><xsd:sequence> 

<xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><xsd:element name="liczbaMieszkancow" 

type="xsd:integer" minOccurs="1"/><xsd:element name="stawkaOplaty" type="xsd:decimal" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="wysokoscOplatyMieszkanca" type="xsd:decimal" 
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minOccurs="0"/><xsd:element name="zamieszkali" type="wnio:ZamieszkaliTyp" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"/><xsd:element name='liczbaMieszkancowZameldowana' type="xsd:integer" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="mieszkancyNaMiesiac" 

type="wnio:mieszkancyMiesiacTyp"minOccurs="0"/></xsd:choice></xsd:sequence></xsd:complexType><xsd:

complexType name="mieszkancyMiesiacTyp"><xsd:sequence><xsd:choice minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"><xsd:element name="liczbaMieszkancowMscI" type="xsd:integer" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="liczbaMieszkancowMscII" type="xsd:integer" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="liczbaMieszkancowMscIII" type="xsd:integer" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="liczbaMieszkancowMscIV" type="xsd:integer" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="liczbaMieszkancowMscV" type="xsd:integer" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="liczbaMieszkancowMscVI" type="xsd:integer" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="liczbaMieszkancowMscVII" type="xsd:integer" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="liczbaMieszkancowMscVIII" type="xsd:integer" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="liczbaMieszkancowMscIX" type="xsd:integer" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="liczbaMieszkancowMscX" type="xsd:integer" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="liczbaMieszkancowMscXI" type="xsd:integer" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="liczbaMieszkancowMscXII" type="xsd:integer" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="oplataMscI" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="oplataMscII" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/> 

<xsd:element name="oplataMscIII" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/><xsd:element name="oplataMscIV" 

type="xsd:decimal" minOccurs="0"/><xsd:element name="oplataMscV" type="xsd:decimal" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="oplataMscVI" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="oplataMscVII" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/> 

<xsd:element name="oplataMscVIII" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/><xsd:element name="oplataMscIX" 

type="xsd:decimal" minOccurs="0"/><xsd:element name="oplataMscX" type="xsd:decimal" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="oplataMscXI" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="oplataMscXII" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/><xsd:element name="oplataKwartalI" 

type="xsd:decimal" minOccurs="0"/><xsd:element name="oplataKwartalII" type="xsd:decimal" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="oplataKwartalIII" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="oplataKwartalIV" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/><xsd:element name="stawkaOplatyI" 

type="xsd:decimal" minOccurs="0"/><xsd:element name="stawkaOplatyII" type="xsd:decimal" 

minOccurs="0"/> 

<xsd:element name="stawkaOplatyIII" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="stawkaOplatyIV" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/></xsd:choice> 

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

name="GospodarstwaTyp"><xsd:sequence><xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 

<xsd:element name="liczbaGospodarstw" type="xsd:integer" minOccurs="1"/><xsd:element 

name="liczbaMieszkancowOd" type="xsd:integer" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="liczbaMieszkancowDo" type="xsd:integer" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="wysokoscOplatyGospodarstwo" type="xsd:decimal" 

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

name="MetodaNaliczeniaTyp"><xsd:restriction base="xsd:string"><xsd:enumeration 

value="smn"></xsd:enumeration><xsd:enumeration value="spl"></xsd:enumeration><xsd:enumeration 

value="szw"></xsd:enumeration><xsd:enumeration 

value="sgd"></xsd:enumeration><xsd:enumerationvalue="spp"></xsd:enumeration><xsd:enumeratonvalue=

"swk"></xsd:enumeration></xsd:restriction></xsd:simpleType><xsd:complexType 

name="KompostownikTyp"><xsd:sequence><xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 

<xsd:element name="kompostownik" type="str:TakNieTyp" minOccurs="1"/><xsd:element 

name="pojemnoscKompostownika" type="xsd:string" minOccurs="0"/> 
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</xsd:choice></xsd:sequence></xsd:complexType><xsd:complexTypename="DomekLetniskowyTyp"><xsd:se

quence><xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><xsd:element name="liczbaDomkow" 

type="xsd:integer" minOccurs="0"/><xsd:element name="stawkaOplatyDomek" type="xsd:decimal" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="oplataDomek" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="oplataDomekKwartal" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/><xsd:element name="kwartal" 

type="xsd:decimal" minOccurs="0"/></xsd:choice></xsd:sequence></xsd:complexType> 

<xsd:complexType name="odpadyTyp"><xsd:sequence><xsd:choice minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"><xsd:element name="liczbaUczni" type="xsd:integer" minOccurs="0"/> 

<xsd:element name="stawkaUczni" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="liczbaZatrudnionychSzpital" type="xsd:integer" minOccurs="0"/> 

<xsd:element name="stawkaSzpital" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="liczbaZatrudnionychHotel" type="xsd:integer" minOccurs="0"/> 

<xsd:element name="stawkaHotel" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="liczbaZatrudnionychInnych" type="xsd:integer" minOccurs="0"/><xsd:element name="stawkaInna" 

type="xsd:decimal" minOccurs="0"/><xsd:element name="sredniaOdpadySzkola" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/> 

<xsd:element name="sredniaOdpadySzpital" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="sredniaOdpadyHotel" type="xsd:string" minOccurs="0"/> 

<xsd:element name="sredniaOdpadyInne" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="sredniaLiczbaOpadyRazem" type="xsd:string" minOccurs="0"/> 

</xsd:choice></xsd:sequence></xsd:complexType><xsd:complexType name="DaneOplatyTyp"> 

<xsd:sequence><xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><xsd:element 

name="metodaNaliczenia" type="wnio:MetodaNaliczeniaTyp" minOccurs="1"/><xsd:element 

name="wyliczonaOplata" type="xsd:decimal" minOccurs="1"/><xsd:element name="KwotaUlgi" 

type="xsd:decimal" minOccurs="0"/><xsd:element name="mieszkancy" type="wnio:MieszkancyTyp" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="gospodarstwa" type="wnio:GospodarstwaTyp" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"/><xsd:element name="powierzchnia" type="xsd:string" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"/><xsd:element name="woda" type="xsd:string" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"/><xsd:element name="pojemniki" type="wnio:PojemnikiTyp" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"/><xsd:element name="popiol" type="str:TakNieTyp" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"/><xsd:element name="kompostownik" type="wnio:KompostownikTyp" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"/><xsd:element name="informacjaUzupelniajaca1" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="informacjaUzupelniajaca2" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="informacjaUzupelniajaca3" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="czyDomekLetniskowy" type="str:TakNieTyp" minOccurs="0"/> 

<xsd:element name="domkiLetniskowe" type="wnio:DomekLetniskowyTyp" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="odpady" type="wnio:odpadyTyp" minOccurs="0"/> 

</xsd:choice></xsd:sequence><xsd:attribute name="metoda" type="xsd:string" use="optional"/> 

</xsd:complexType><xsd:complexType name="RejestrGruntowTyp"><xsd:sequence><xsd:choice 

minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><xsd:element name="obreb" type="str:Tekst65Typ" 

minOccurs="1"/><xsd:element name="nrDzialki" type="str:Tekst65Typ" minOccurs="1"/> 

</xsd:choice></xsd:sequence></xsd:complexType><xsd:complexType name="AdresPunktuTyp"> 

<xsd:sequence><xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><xsd:element name="kraj" 

type="adr:KrajTyp" minOccurs="0"/><xsd:element name="wojewodztwo" type="adr:WojewodztwoTyp" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="powiat" type="adr:PowiatTyp" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="gmina" type="adr:GminaTyp" minOccurs="0"/><xsd:element name="poczta" type="adr:PocztaTyp" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="kodPocztowy" type="adr:KodPocztowyTyp" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="miejscowosc" type="adr:MiejscowoscTyp" 

minOccurs="1"/><xsd:element name="ulica" type="adr:NazwaUlicyTyp" minOccurs="0" 
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maxOccurs="1"/><xsd:element name="nrDomu" type="adr:BudynekTyp" minOccurs="1"/><xsd:element 

name="nrLokalu" type="adr:LokalTyp" minOccurs="0"maxOccurs="1"/><xsd:element 

name="rejestrGruntow"type="wnio:RejestrGruntowTyp" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"/></xsd:choice></xsd:sequence></xsd:complexType><xsd:simpleType 

name="RodzajPunktuTyp"><xsd:restriction base="xsd:string"><xsd:enumeration 

value="zamieszkały"></xsd:enumeration><xsd:enumeration 

value="niezamieszkały"></xsd:enumeration></xsd:restriction></xsd:simpleType><xsd:simpleType 

name="SposobZbieraniaTyp"><xsd:restriction base="xsd:string"><xsd:enumeration value="sposób 

selektywny"></xsd:enumeration><xsd:enumeration value="sposób 

nieselektywny"></xsd:enumeration></xsd:restriction></xsd:simpleType><xsd:complexType 

name="OkresUzytkowaniaTyp"><xsd:sequence><xsd:choice minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"><xsd:element name="dataOd" type="xsd:date" minOccurs="1"/> 

<xsd:element name="dataDo" type="xsd:date" minOccurs="1"/></xsd:choice></xsd:sequence> 

</xsd:complexType><xsd:complexType name="PunktAdresowyTyp"><xsd:sequence><xsd:choice 

minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><xsd:element name="sposobZbieraniaOdpadow" 

type="wnio:SposobZbieraniaTyp" minOccurs="1"/><xsd:element name="adresPunktu" 

type="wnio:AdresPunktuTyp" minOccurs="1"/><xsd:element name="rodzajZabudowy" type="xsd:string" 

minOccurs="0" maxOccurs="1"/><xsd:element name="rodzajTerenu" type="xsd:string" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"/><xsd:element name="typPunktu" type="wnio:RodzajPunktuTyp" 

minOccurs="1"/><xsd:element name="okresUzytkowania" type="wnio:OkresUzytkowaniaTyp" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"/> 

<xsd:element name="zbiornikCiekleOpady" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  

<xsd:element name="pojemnoscZbiornikaCiekleOpady" type="xsd:string" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"/><xsd:element name="rodzajNieruchomosci" type="str:Tekst200Typ" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"/><xsd:element name="informacjaUzupeniajaca" type="str:Tekst10000Typ" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"/></xsd:choice></xsd:sequence></xsd:complexType><xsd:complexType 

name="OswiadczeniePodatnikaTyp"><xsd:sequence><xsd:choice minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"><xsd:element name="oswiadczeniePodatnikaImie" type="oso:ImieTyp" 

minOccurs="0" maxOccurs="1"/><xsd:element name="oswiadczeniePodatnikaNazwisko" 

type="oso:CzlonNazwiskaTyp" minOccurs="0" maxOccurs="1"/><xsd:element name="dataWypelnienia" 

type="xsd:date" minOccurs="0" maxOccurs="1"/><xsd:element name="miejscowoscWypelnienia" 

type="adr:MiejscowoscTyp" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 

<xsd:element name="email" type="xsd:string" minOccurs="0"/></xsd:choice></xsd:sequence> 

</xsd:complexType><xsd:simpleType name="ObowiazekZlozeniaDeklaracjiTyp"><xsd:restriction 

base="xsd:string"><xsd:enumeration value="pierwsza deklaracja"/><xsd:enumeration value="zmiana 

danych"/><xsd:enumeration value="kolejna nowa deklaracja"/><xsd:enumeration value="korekta 

deklaracji"/><xsd:enumeration value="korekta 

deklaracji"/></xsd:restriction></xsd:simpleType><xsd:complexType name="okresKorektyTyp"> 

<xsd:sequence><xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><xsd:element name="okresOd" 

type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="okresDo" type="xsd:string" 

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

<xsd:complexType name="OkolicznoscZlozeniaTyp"><xsd:sequence><xsd:choice minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"><xsd:element name="obowiazekZlozenia" 

type="wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracjiTyp" minOccurs="1"></xsd:element><xsd:element 

name="dataZaistnieniaObowiazku" type="xsd:date" minOccurs="1"/><xsd:element 

name="pisemneUzasadnienie" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="rodzajZdarzenia" 

type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="dataWymeldowaniaWszystkich" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/> 

<xsd:element name="okresKorekty" type="wnio:okresKorektyTyp" minOccurs="0"/> 
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</xsd:choice></xsd:sequence></xsd:complexType><xsd:complexTypename="PodmiotZobowiazanyTyp"><xsd

:sequence><xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><xsd:element 

name="podmiotZobowiazany" type="xsd:string" minOccurs="1"></xsd:element> 

<xsd:element name="podmiotZobowiazanyInny" type="xsd:string" minOccurs="0"></xsd:element> 

</xsd:choice></xsd:sequence></xsd:complexType><xsd:complexType name="LokalZalacznikD1Typ"> 

<xsd:sequence><xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><xsd:element name="nrLokalu" 

type="adr:LokalTyp" minOccurs="1"/><xsd:element name="liczbaMieszkancow" type="xsd:integer" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="stawkaOplaty" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="wysokoscOplatyLokal" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/> 

<xsd:element name="nazwaFirmy" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="rodzajNieruchomosci" type="xsd:string" minOccurs="0"/></xsd:choice></xsd:sequence> 

</xsd:complexType><xsd:complexType name="ZalacznikD1Typ"><xsd:sequence> 

<xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><xsd:element name="miejscowosc" 

type="adr:MiejscowoscTyp" minOccurs="1"/><xsd:element name="ulica" type="adr:NazwaUlicyTyp" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="nrDomu" type="adr:BudynekTyp" minOccurs="1"/><xsd:element 

name="liczbaMieszkancowRazem" type="xsd:integer" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="wysokoscOplatyRazem" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/> 

<xsd:element name="lokal" type="wnio:LokalZalacznikD1Typ" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"/></xsd:choice></xsd:sequence></xsd:complexType><xsd:complexType 

name="DaneZalacznikoweTyp"><xsd:sequence><xsd:choice minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"><xsd:element name="OpisZalcznika1" type="xsd:string" minOccurs="0"/> 

<xsd:element name="OpisZalcznika2" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="OpisZalcznika3" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="OpisZalcznika4" 

type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="OpisZalcznika5" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="OpisZalcznika6" type="xsd:string" minOccurs="0"/> 

<xsd:element name="OpisZalcznika7" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="OpisZalcznika8"type="xsd:string"minOccurs="0"/></xsd:choice></xsd:sequence></xsd:complexType>

<xsd:complexType name="OdpadySzkloTyp"><xsd:sequence><xsd:choice minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"><xsd:element name="il110" type="xsd:string" minOccurs="0"/> 

<xsd:element name="czest110" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="stawka110" 

type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="wysokosc110" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="il240" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="czest240" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="stawka240" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="wysokosc240" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="il660" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="czest660" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="stawka660"type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="wysokosc660" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="il1100" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/> 

<xsd:element name="czest1100" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="stawka1100" 

type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="wysokosc1100" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="ilkp7" type="xsd:string" minOccurs="0"/> 

<xsd:element name="czestkp7" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="stawkakp7" 

type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="wysokosckp7" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="LacznaKwotaSzklo" type="xsd:string" minOccurs="0"/> 

</xsd:choice></xsd:sequence></xsd:complexType><xsd:complexType name="OdpadyPapierTyp"> 

<xsd:sequence><xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><xsd:element name="ail110" 

type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="aczest110" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="astawka110" type="xsd:string" minOccurs="0"/> 
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<xsd:element name="awysokosc110" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="ail240" 

type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="aczest240" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="astawka240" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="awysokosc240" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="ail660" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="aczest660" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="astawka660" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="awysokosc660" 

type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="ail1100" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="aczest1100" type="xsd:string" minOccurs="0"/>xsd:element 

name="astawka1100" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="awysokosc1100" 

type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="ailkp7" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="aczestkp7" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="astawkakp7" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="awysokosckp7" 

type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="aLacznaKwotaPapier" type="xsd:string" 

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

name="OdpadyMetaleTyp"><xsd:sequence><xsd:choice minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"><xsd:element name="bil110" type="xsd:string" minOccurs="0"/> 

<xsd:element name="bczest110" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="bstawka110" 

type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="bwysokosc110" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="bil240" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="bczest240" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="bstawka240" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="bwysokosc240" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="bil660" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="bczest660" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="bstawka660" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="bwysokosc660" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="bil1100" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/> 

<xsd:element name="bczest1100" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="bstawka1100" 

type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="bwysokosc1100" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="bilkp7" type="xsd:string" minOccurs="0"/> 

<xsd:element name="bczestkp7" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="bstawkakp7" 

type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="bwysokosckp7" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="bLacznaKwotaMetale" type="xsd:string" 

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

name="OdpadyBIOTyp"><xsd:sequence><xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 

<xsd:element name="Cil110" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="Cczest110" 

type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="Cstawka110" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="Cwysokosc110" type="xsd:string" minOccurs="0"/> 

<xsd:element name="Cil240" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="Cczest240" 

type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="Cstawka240" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="Cwysokosc240" type="xsd:string" minOccurs="0"/> 

<xsd:element name="Cil660" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="Cczest660" 

type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="Cstawka660" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="Cwysokosc660" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="Cil1100" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="Cczest1100" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="Cstawka1100" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="Cwysokosc1100" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="Cilkp7" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="Cczestkp7" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="Cstawkakp7" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="Cwysokosckp7" 

type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="CLacznaKwotaBIO" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/> 
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</xsd:choice></xsd:sequence></xsd:complexType><xsd:complexTypename="OdpadyZmieszaneTyp"><xsd:se

quence><xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><xsd:element name="Zil110" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="Zczest110" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="Zstawka110" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="Zwysokosc110" 

type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="Zil240" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="Zczest240" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="Zstawka240" type="xsd:string" minOccurs="0"/> 

<xsd:element name="Zwysokosc240" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="Zil660" 

type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="Zczest660" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="Zstawka660" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="Zwysokosc660" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="Zil1100" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="Zczest1100" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="Zstawka1100" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="Zwysokosc1100" 

type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="Zilkp7" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="Zczestkp7" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="Zstawkakp7" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="Zwysokosckp7" 

type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="ZLacznaKwotaZmieszane" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/> 

</xsd:choice></xsd:sequence></xsd:complexType><xsd:complexType name="TrescDokumentuTyp"> 

<xsd:complexContent><xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp"><xsd:sequence><xsd:choice 

minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><xsd:element name="obowiazekZlozenia" 

type="wnio:OkolicznoscZlozeniaTyp" minOccurs="1"/><xsd:element name="rodzajDeklaracji" 

type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="podmiotZobowiazany" 

type="wnio:PodmiotZobowiazanyTyp" minOccurs="1"/><xsd:element name="punktAdresowy" 

type="wnio:PunktAdresowyTyp" minOccurs="1"/><xsd:element name="wyliczenieOplaty" 

type="wnio:DaneOplatyTyp" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/><xsd:element 

name="wysokoscOplaty" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/><xsd:element name="oswiadczeniePodatnika" 

type="wnio:OswiadczeniePodatnikaTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/><xsd:element 

name='adresDoKorespondencji' type="adr:AdresTyp" minOccurs="0" maxOccurs="1"/><xsd:element 

name="uwagiAdnotacjeOrganu" type="str:Tekst10000Typ" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="Nazwisko2" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="Imie2" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="Data2" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="Nazwisko3" type="xsd:string" minOccurs="0"/> 

<xsd:element name="Imie3" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="Data3" 

type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="InnaPrzyczyna" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="przyczynaZlozenia" type="xsd:string" minOccurs="0"/> 

<xsd:element name="CzyElektronicznej" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="NazwiskoMalzonka" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="ImieMalzonka" 

type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="DataMalzonka" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="REGONMalzonka" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="ImionaRodzicow" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="DaneZaloacznikowe" 

type="wnio:DaneZalacznikoweTyp" minOccurs="0"/><xsd:element name="OdpadySzklo" 

type="wnio:OdpadySzkloTyp" minOccurs="0"/><xsd:element name="OdpadyPapier" 

type="wnio:OdpadyPapierTyp" minOccurs="0"/><xsd:element name="OdpadyMetale" 

type="wnio:OdpadyMetaleTyp" minOccurs="0"/><xsd:element name="OdpadyBIO" 

type="wnio:OdpadyBIOTyp" minOccurs="0"/> 

<xsd:element name="OdpadyZmieszane" type="wnio:OdpadyZmieszaneTyp" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="IdentyfikatorMalzonka" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="AdresElektronicznej" 

type="xsd:string" minOccurs="0"/> 
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<xsd:element name="ProcentyZwolnienia" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element 

name="DomkiLiczba" type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="DomkiRyczalt" 

type="xsd:string" minOccurs="0"/><xsd:element name="DomkiRocznaOplata" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/><xsd:element name="zalacznikD1" type="wnio:ZalacznikD1Typ" minOccurs="0"/> 

<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" 

ref="str:Zalaczniki"/></xsd:choice></xsd:sequence></xsd:extension></xsd:complexContent></xsd:complexTy

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

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

type="str:DaneDokumentuTyp"/><xsd:element name="TrescDokumentu" 

type="wnio:TrescDokumentuTyp"/><xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" 

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

name="documentSchema_type"><xsd:sequence><xsd:element name="Dokument" 

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

type="wnio:DokumentTyp"/></xsd:schema> 
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