DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Olsztyn, dnia 12 lipca 2016 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Mariola Katarzyna Porczyńska

Poz. 2872

Data: 2016-07-12 10:34:41

UCHWAŁA NR XXIV/159/2016
RADY MIASTA BARTOSZYCE
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz 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 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446), oraz art.6n ust.1 art. 6m ust. 1 i ust. 2 ustawy z 13 września 1996 r.
o
utrzymaniu
czystości
i porządku
w gminach
(t.j
Dz. U. z 2016r.,
poz.250).
Rada Miasta Bartoszyce uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej
przez właściciela nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Bartoszyce
w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Format elektroniczny deklaracji oraz układ informacji i powiązań między nimi określony jest
w formacie danych XML, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, który zgodny jest
ze schematami publikowanymi na e-PUAP (Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej)
§ 3. 1. Deklarację, o której mowa w § 1 właściciel nieruchomości położonej na terenie Gminy Miejskiej
Bartoszyce obowiązany jest złożyć w Urzędzie Miasta Bartoszyce w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na
danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi nową deklarację należy złożyć w Urzędzie Miasta Bartoszyce
w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany.
§ 4. Deklaracja, o której mowa w § 1może być wniesiona w formie papierowej lub elektronicznej przy
zachowaniu następujących warunków:
1)

formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami udostępniony jest

w wymaganym formacie elektronicznym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta
Bartoszyce;
2)

złożenie deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej następuje poprzez wypełnienie

i przesłanie formularza elektronicznego umieszczonego na elektronicznej platformie usług administracji
publicznej zwanej dalej ePUAP – załącznik nr.2
3)

deklaracja musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym

za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t. j. Dz. U. 2013, poz. 262 z późn. zm.)
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albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego
2005 o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. 2014r. poz.1114
z późn.zm).
§ 5. Traci moc uchwała NR XXII/154/2012 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela
nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 11 lutego 2013 poz. 671).
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Leonard Boiwko
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/159/2016
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 30 czerwca 2016 r.
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
_______________________________________
Data złożenia deklaracji
Podstawa prawna
Składający
Termin składania

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2016 poz. 250.)
Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie
Miasta Bartoszyce
W terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, wygaśnięcie
obowiązku uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub zaistnienia
zdarzeń mających wpływ na wysokość opłaty

DEKLARACJĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE WIELKIMI, DRUKOWANYMI LITERAMI

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI:
Burmistrz Miasta Bartoszyce
ul. Boh. Monte Cassino 1
11-200 Bartoszyce
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (Zaznaczyć właściwy kwadrat):
□ pierwsza deklaracja
□ nowa deklaracja
C. RODZAJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (Zaznaczyć właściwy kwadrat):
□ osoba fizyczna
□ osoba prawna
□ jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
D. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
□ właściciel
□ współwłaściciel (podać udział w lokalu mieszkalnym………………………………)
□ użytkownik wieczysty
□ jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu
□ inny podmiot…………………………………………………………………………..
E. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
NAZWA PEŁNA/ IMIĘ I NAZWISKO
E1. DANE UZUPEŁNIAJACE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (Podanie informacji
uzupełniających nie jest obowiązkowe)
TELFON KONTAKTOWY
E-MAIL
E2. RACHUNEK BANKOWY (Podanie informacji o rachunku nie jest obowiązkowe. Na wskazany
rachunek bankowy w szczególności będą dokonywane ewentualne zwroty nadpłaty. Można podać
tylko taki rachunek, którego właścicielem lub współwłaścicielem jest składający deklarację.)
PEŁNA NAZWA BANKU (oddziału/instytucji)
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POSIADACZ RACHUNKU

PEŁNY NUMER RACHUNKU

E3. ADRES SIEDZIBY/ ADRES ZAMIESZKANIA
REGON1

NIP1

PESEL1

KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

NR LOKALU

E4. ADRES DLA KORESPONDENCJI (Jeśli jest inny niż w rubryce E1)

KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

NR LOKALU

E5. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

ULICA

NR DOMU

NR LOKALU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

F. RODZAJ ODBIERANYCH ODPADÓW (Zaznaczyć właściwy kwadrat)
□ odpady segregowane (papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe,
odpady
komunalne ulegające biodegradacji, pozostałe odpady zmieszane)
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□ zmieszane odpady komunalne (odpady komunalne nie poddane segregacji)
G. DOTYCZY TYLKO WŁAŚCICIELI ZAMIESZKAŁYCH NIERUCHOMOŚCI
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w niniejszej deklaracji zamieszkuje………..
(liczba osób).
Nieruchomość jest zamieszkana od ………………….…………….… (podać datę)
Wysokość opłaty, do której wnoszenie jestem zobowiązany stanowi iloczyn liczby zamieszkujących
osób i stawki opłaty ustalonej przez Radę Miasta i wynosi ……………….…………………….zł.
Opłatę wnosić należy do końca każdego miesiąca.
H. UWAGI SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ
SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

I. ADNOTACJE ORGANU

Pouczenie:
W wypadku nie wpłacenia w obowiązujących terminach kwoty wynikającej z niniejszej deklaracji lub
wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu
wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji
(t.j
Dz.U.
z 2016 r.,
poz.599.)
Jednocześnie zostałem poinformowany o tym, że na podstawie art. 6m ust. 2 ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości
należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów
komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową
deklarację do Burmistrza Miasta Bartoszyce w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc,w którym
nastąpiła zmiana.
Zgodnie z art. 6o Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2016,poz. 250) w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz Miasta
Bartoszyce określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod
uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach
o podobnym charakterze.
Miesięczną opłatę należy uiszczać bez wezwania w terminie do końca każdego miesiąca, którego opłata
dotyczy począwszy od stycznia 2016 roku na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bartoszyce lub w kasie
Urzędu Miasta Bartoszyce.
………………………………..…………………
Podpis składającego/ osoby reprezentującej składającego2
(niepotrzebne skreślić)
____________________________
Numer PESEL wpisują do deklaracji właściciele będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem
PESEL, nie prowadzący działalności gospodarczej lub nie będący zarejestrowanymi podatnikami podatku
od towarów i usług.
1
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NIP i/lub REGON należy podać w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi
ewidencyjnemu.
2 Należy

dołączyć pełnomocnictwo z dowodem opłaty skarbowej.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/159/2016
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 30 czerwca 2016 r.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema
targetNamespace=" http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/urzadmiastabartoszyce/gokbe
ta7/"
elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/urzadmiastabartoszyce/gokbeta7/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
<xsd:import
namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd"/><xsd:import
namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"/><xsd:import
namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd"/><xsd:import
namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"/><xsd:import
namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd"/><xsd:import
namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsigcore/xmldsig-core-schema.xsd"/> <xsd:complexType
maxOccurs=" unbounded"
minOccurs="0">
name=" PojemnikiTyp"> <xsd:sequence> <xsd:choice
<xsd:element
name="rodzajPojemnika"
minOccurs="0"
type="xsd:string"/><xsd:element
name="pojemnoscPojemnika"
minOccurs="0"
type="xsd:string"/><xsd:element
name="liczbaPojemnikow"
minOccurs="0"
type="xsd:integer"/><xsd:element
name="czestotliwoscWywozu"
minOccurs="0"
type="xsd:string"/><xsd:element
name="stawkaOplatyPojemnik"
minOccurs="0"
type="xsd:decimal"/><xsd:element
name="wysokoscOplatyPojemnik"
minOccurs="0"
type="xsd:decimal"/><xsd:element
name="wlasnoscPojemnika"
maxOccurs="1"
minOccurs="0"
type="xsd:string"/><xsd:element
name="czySaCzyBeda"
maxOccurs="1"
minOccurs="0"
type="xsd:string"/><xsd:element
name="typPojemnika"
maxOccurs="1"
minOccurs="0"
type="xsd:string"/></xsd:choice></xsd:sequence></xsd:complexType> <xsd:complexType
name=" ZamieszkaliTyp"> <xsd:sequence> <xsd:choice maxOccurs=" unbounded" minOccurs="0">
<xsd:element name="imie" minOccurs="0" type="oso:ImieTyp"/><xsd:element name="nazwisko"
minOccurs="0" type="oso:CzlonNazwiskaTyp"/><xsd:element name="dataUrodzenia" minOccurs="0"
type="xsd:date"/></xsd:choice></xsd:sequence></xsd:complexType> <xsd:complexType
name=" MieszkancyTyp"> <xsd:sequence> <xsd:choice maxOccurs=" unbounded" minOccurs="0">
<xsd:element
name="liczbaMieszkancow"
minOccurs="0"
type="xsd:integer"/><xsd:element
name="stawkaOplaty"
minOccurs="0"
type="xsd:decimal"/><xsd:element
name="wysokoscOplatyMieszkanca"
minOccurs="0"
type="xsd:decimal"/><xsd:element
name="procentZwolnienia"
minOccurs="0"
type="xsd:decimal"/></xsd:choice></xsd:sequence></xsd:complexType> <xsd:complexType
name=" GospodarstwaTyp"> <xsd:sequence> <xsd:choice maxOccurs=" unbounded" minOccurs="0">
<xsd:element
name="liczbaGospodarstw"
minOccurs="0"
type="xsd:integer"/><xsd:element
name="liczbaGospodarstwSelektywna"
minOccurs="0"
type="xsd:integer"/><xsd:element
name="liczbaGospodarstwNieSelektywna"
minOccurs="0"
type="xsd:integer"/><xsd:element
name="liczbaMieszkancow"
minOccurs="0"
type="xsd:integer"/><xsd:element
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name="liczbaMieszkancowOd"
minOccurs="0"
type="xsd:integer"/><xsd:element
name="liczbaMieszkancowDo"
minOccurs="0"
type="xsd:integer"/><xsd:element
name="stawkaOplatyGospodarstwo"
minOccurs="0"
type="xsd:decimal"/><xsd:element
name="wysokoscOplatyGospodarstwo"
minOccurs="0"
type="xsd:decimal"/></xsd:choice></xsd:sequence></xsd:complexType> <xsd:simpleType
name=" MetodaNaliczeniaTyp"> <xsd:restriction
base=" xsd:string">
<xsd:enumeration
value="smn"/><xsd:enumeration
value="spl"/><xsd:enumeration
value="szw"/><xsd:enumeration
value="sgd"/><xsd:enumeration
value="spp"/><xsd:enumeration
value="swk"/></xsd:restriction></xsd:simpleType> <xsd:complexType
name=" KompostownikTyp"> <xsd:sequence> <xsd:choice maxOccurs=" unbounded" minOccurs="0">
<xsd:element
name="kompostownik"
minOccurs="0"
type="str:TakNieTyp"/><xsd:element
name="pojemnoscKompostownika"
minOccurs="0"
type="xsd:string"/></xsd:choice></xsd:sequence></xsd:complexType> <xsd:complexType
name=" DaneOplatyTyp"> <xsd:sequence> <xsd:choice maxOccurs=" unbounded" minOccurs="0">
<xsd:element
name="metodaNaliczenia"
minOccurs="0"
type="wnio:MetodaNaliczeniaTyp"/><xsd:element
name="wyliczonaOplata"
minOccurs="0"
type="xsd:decimal"/><xsd:element
name="mieszkancy"
maxOccurs="1"
minOccurs="0"
type="wnio:MieszkancyTyp"/><xsd:element
name="gospodarstwa"
maxOccurs="unbounded"
minOccurs="0" type="wnio:GospodarstwaTyp"/><xsd:element name="powierzchnia" maxOccurs="1"
minOccurs="0" type="xsd:string"/><xsd:element name="woda" maxOccurs="1" minOccurs="0"
type="xsd:string"/><xsd:element
name="pojemniki"
maxOccurs="unbounded"
minOccurs="0"
type="wnio:PojemnikiTyp"/><xsd:element
name="pojemniki60"
maxOccurs="unbounded"
minOccurs="0"
type="wnio:PojemnikiTyp"/><xsd:element
name="pojemniki110"
maxOccurs="unbounded"
minOccurs="0"
type="wnio:PojemnikiTyp"/><xsd:element
name="pojemniki120"
maxOccurs="unbounded"
minOccurs="0"
type="wnio:PojemnikiTyp"/><xsd:element
name="pojemniki240"
maxOccurs="unbounded"
minOccurs="0"
type="wnio:PojemnikiTyp"/><xsd:element
name="pojemniki1100"
maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" type="wnio:PojemnikiTyp"/><xsd:element name="popiol"
maxOccurs="1"
minOccurs="0"
type="str:TakNieTyp"/><xsd:element
name="kompostownik"
maxOccurs="1"
minOccurs="0"
type="wnio:KompostownikTyp"/><xsd:element
name="uwagi"
maxOccurs="1"
minOccurs="0"
type="xsd:string"/></xsd:choice></xsd:sequence></xsd:complexType> <xsd:complexType
name=" RejestrGruntowTyp"> <xsd:sequence> <xsd:choice maxOccurs=" unbounded" minOccurs="0">
<xsd:element name="obreb" minOccurs="0" type="str:Tekst65Typ"/><xsd:element name="nrDzialki"
minOccurs="0"
type="str:Tekst65Typ"/></xsd:choice></xsd:sequence></xsd:complexType> <xsd:complexType
name=" AdresPunktuTyp"> <xsd:sequence> <xsd:choice maxOccurs=" unbounded" minOccurs="0">
<xsd:element name="KodPocztowy" minOccurs="0" type="adr:KodPocztowyTyp"/><xsd:element
name="miejscowosc"
minOccurs="0"
type="adr:MiejscowoscTyp"/><xsd:element
name="ulica"
maxOccurs="1"
minOccurs="0"
type="adr:NazwaUlicyTyp"/><xsd:element
name="nrDomu"
minOccurs="0"
type="adr:BudynekTyp"/><xsd:element
name="nrLokalu"
maxOccurs="1"
minOccurs="0" type="adr:LokalTyp"/><xsd:element name="gmina" maxOccurs="1" minOccurs="0"
type="adr:GminaTyp"/><xsd:element
name="powiat"
maxOccurs="1"
minOccurs="0"
type="adr:PowiatTyp"/><xsd:element
name="Poczta"
maxOccurs="1"
minOccurs="0"
type="adr:PocztaTyp"/><xsd:element
name="rejestrGruntow"
maxOccurs="1"
minOccurs="0"
type="wnio:RejestrGruntowTyp"/></xsd:choice></xsd:sequence></xsd:complexType> <xsd:complexTy
pe
name=" AdresDoKorespondencjiTyp"> <xsd:sequence> <xsd:choice
maxOccurs=" unbounded"
minOccurs="0"> <xsd:element name="kraj" minOccurs="0" type="adr:KrajTyp"/><xsd:element
name="wojewodztwo" minOccurs="0" type="adr:WojewodztwoTyp"/><xsd:element name="powiat"
minOccurs="0"
type="adr:PowiatTyp"/><xsd:element
name="gmina"
minOccurs="0"
type="adr:GminaTyp"/><xsd:element
name="poczta"
minOccurs="0"
type="adr:PocztaTyp"/><xsd:element
name="kodPocztowy"
minOccurs="0"
type="adr:KodPocztowyTyp"/><xsd:element
name="miejscowosc"
minOccurs="0"
type="adr:MiejscowoscTyp"/><xsd:element
name="ulica"
maxOccurs="1"
minOccurs="0"
type="adr:NazwaUlicyTyp"/><xsd:element
name="nrDomu"
minOccurs="0"
type="adr:BudynekTyp"/><xsd:element
name="nrLokalu"
maxOccurs="1"
minOccurs="0"
type="adr:LokalTyp"/></xsd:choice></xsd:sequence></xsd:complexType> <xsd:simpleType
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name=" RodzajPunktuTyp"> <xsd:restriction
base=" xsd:string">
<xsd:enumeration
value="zamieszkały"/><xsd:enumeration
value="niezamieszkały"/><xsd:enumeration
value="rekreacyjny"/></xsd:restriction></xsd:simpleType> <xsd:simpleType
name=" SposobZbieraniaTyp"> <xsd:restriction
base=" xsd:string">
<xsd:enumeration
value="selektywny"/><xsd:enumeration
value="nieselektywny"/></xsd:restriction></xsd:simpleType> <xsd:complexType
maxOccurs=" unbounded"
name=" OkresUzytkowaniaTyp"> <xsd:sequence> <xsd:choice
minOccurs="0"> <xsd:element name="dataOd" minOccurs="0" type="xsd:string"/><xsd:element
name="dataDo"
minOccurs="0"
type="xsd:string"/></xsd:choice></xsd:sequence></xsd:complexType> <xsd:complexType
name=" PunktAdresowyTyp"> <xsd:sequence> <xsd:choice maxOccurs=" unbounded" minOccurs="0">
<xsd:element
name="sposobZbieraniaOdpadow"
minOccurs="0"
type="wnio:SposobZbieraniaTyp"/><xsd:element
name="adresPunktu"
minOccurs="0"
type="wnio:AdresPunktuTyp"/><xsd:element name="rodzajZabudowy" maxOccurs="1" minOccurs="0"
type="xsd:string"/><xsd:element
name="czyZbiorcza"
maxOccurs="1"
minOccurs="0"
type="xsd:string"/><xsd:element name="dzialalnoscGospodarcza" maxOccurs="1" minOccurs="0"
type="xsd:string"/><xsd:element
name="numeryLokali"
maxOccurs="1"
minOccurs="0"
type="xsd:string"/><xsd:element
name="punktWywozowy"
maxOccurs="1"
minOccurs="0"
type="xsd:string"/><xsd:element
name="rodzajTerenu"
maxOccurs="1"
minOccurs="0"
type="xsd:string"/><xsd:element
name="typPunktu"
minOccurs="0"
type="wnio:RodzajPunktuTyp"/><xsd:element
name="okresUzytkowania"
maxOccurs="1"
minOccurs="0" type="wnio:OkresUzytkowaniaTyp"/><xsd:element name="zbiornikCiekleOpady"
maxOccurs="1"
minOccurs="0"
type="xsd:string"/><xsd:element
name="pojemnoscZbiornikaCiekleOpady"
maxOccurs="1"
minOccurs="0"
type="xsd:string"/></xsd:choice></xsd:sequence></xsd:complexType> <xsd:complexType
name=" OswiadczeniePodatnikaTyp"> <xsd:sequence> <xsd:choice
maxOccurs=" unbounded"
minOccurs="0"> <xsd:element name="oswiadczeniePodatnikaImie" maxOccurs="1" minOccurs="0"
type="oso:ImieTyp"/><xsd:element
name="oswiadczeniePodatnikaNazwisko"
maxOccurs="1"
minOccurs="0"
type="oso:CzlonNazwiskaTyp"/><xsd:element
name="dataWypelnienia"
maxOccurs="1" minOccurs="0" type="xsd:date"/><xsd:element name="miejscowoscWypelnienia"
maxOccurs="1"
minOccurs="0"
type="adr:MiejscowoscTyp"/></xsd:choice></xsd:sequence></xsd:complexType> <xsd:simpleType
name=" ObowiazekZlozeniaDeklaracjiTyp"> <xsd:restriction base=" xsd:string"> <xsd:enumeration
value="pierwsza
deklaracja"/><xsd:enumeration
value="zmiana
deklaracji"/><xsd:enumeration
value="korekta
deklaracji"/><xsd:enumeration
value="złożenie
deklaracji"/><xsd:enumeration
value="korekta/zmiana
deklaracji"/></xsd:restriction></xsd:simpleType> <xsd:complexType
name=" OkolicznoscZlozeniaTyp"> <xsd:sequence> <xsd:choice
maxOccurs=" unbounded"
minOccurs="0">
<xsd:element
name="obowiazekZlozenia"
minOccurs="0"
type="wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracjiTyp"/><xsd:element
name="dataZaistnieniaObowiazku"
minOccurs="0"
type="xsd:string"/><xsd:element
name="pisemneUzasadnienie"
minOccurs="0"
type="xsd:string"/></xsd:choice></xsd:sequence></xsd:complexType> <xsd:complexType
name=" PodmiotZobowiazanyTyp"> <xsd:sequence> <xsd:choice
maxOccurs=" unbounded"
minOccurs="0">
<xsd:element
name="podmiotZobowiazany"
minOccurs="0"
type="xsd:string"/><xsd:element
name="podmiotZobowiazanyInny"
minOccurs="0"
type="xsd:string"/></xsd:choice></xsd:sequence></xsd:complexType> <xsd:complexType
name=" TypNieruchomosciTyp"> <xsd:sequence> <xsd:choice
maxOccurs=" unbounded"
minOccurs="0">
<xsd:element
name="typNieruchomosci"
minOccurs="0"
type="xsd:string"/><xsd:element
name="typNieruchomosciInny"
minOccurs="0"
type="xsd:string"/></xsd:choice></xsd:sequence></xsd:complexType> <xsd:complexType
name=" DaneOsoboweyTyp"> <xsd:sequence> <xsd:choice maxOccurs=" unbounded" minOccurs="0">
<xsd:element name="imieOjca" minOccurs="0" type="oso:ImieTyp"/><xsd:element name="imieMatki"
minOccurs="0"
type="oso:ImieTyp"/><xsd:element
name="dataUrodzenia"
minOccurs="0"
type="xsd:string"/></xsd:choice></xsd:sequence></xsd:complexType> <xsd:complexType
name=" TrescDokumentuTyp"> <xsd:complexContent> <xsd:extension
base=" str:TrescDokumentuTyp"> <xsd:sequence> <xsd:choice
maxOccurs=" unbounded"
minOccurs="0"> <xsd:element name="dataZlozenia" minOccurs="0" type="xsd:date"/><xsd:element
name="obowiazekZlozenia"
minOccurs="0"
type="xsd:string"/><xsd:element
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name="podmiotZobowiazany" minOccurs="0" type="xsd:string"/><xsd:element name="skladajacy"
minOccurs="0"
type="xsd:string"/><xsd:element
name="wspolwlasciciel"
minOccurs="0"
type="xsd:string"/><xsd:element name="innyPodmiot" minOccurs="0" type="xsd:string"/><xsd:element
name="adresDoKorespondencji"
minOccurs="0"
type="wnio:AdresDoKorespondencjiTyp"/><xsd:element name="punktAdresowy" minOccurs="0"
type="wnio:PunktAdresowyTyp"/><xsd:element
name="nazwaBanku"
minOccurs="0"
type="xsd:string"/><xsd:element
name="posiadaczRachunku"
minOccurs="0"
type="xsd:string"/><xsd:element
name="numerRachunku"
minOccurs="0"
type="xsd:string"/><xsd:element
name="rodzajOdpadow"
minOccurs="0"
type="xsd:string"/><xsd:element name="iloscOsob" minOccurs="0" type="xsd:integer"/><xsd:element
name="zamieszkalaOd"
minOccurs="0"
type="xsd:date"/><xsd:element
name="stawkaWynosi"
minOccurs="0"
type="xsd:decimal"/><xsd:element
name="imieSkladajacy"
minOccurs="0"
type="xsd:string"/><xsd:element
name="nazwiskoSkladajacy"
minOccurs="0"
type="xsd:string"/><xsd:element
name="uwagiAdnotacjeSkladajacego"
minOccurs="0"
type="str:Tekst10000Typ"/><xsd:element
maxOccurs="unbounded"
minOccurs="0"
ref="str:Zalaczniki"/></xsd:choice></xsd:sequence></xsd:extension></xsd:complexContent></xsd:compl
name=" DokumentTyp"> <xsd:sequence> <xsd:element
exType> <xsd:complexType
name="OpisDokumentu"
minOccurs="0"
type="str:OpisDokumentuTyp"/><xsd:element
name="DaneDokumentu"
minOccurs="0"
type="str:DaneDokumentuTyp"/><xsd:element
name="TrescDokumentu"
type="wnio:TrescDokumentuTyp"/></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>

