
 

 

UCHWAŁA NR XXIX/179/2020 

RADY MIASTA BARTOSZYCE 

z dnia 24 września 2020 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, art. 40ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713.), art. 6n ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020, poz.1439.) Rada Miasta w Bartoszycach  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 zamieszkałej obowiązany jest złożyć w 

terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej 

nieruchomości odpadów komunalnych. 

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację 

w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. 

§ 4. 1. Deklarację, o której mowa w § 1 można składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej w 

jednym z wymienionych powszechnie odczytywanych plikach binarnych: *.pdf, *.jpg, *.jpeg, *.bmp, *.png, 

*.xls, *ods. 

2. Deklaracja, o której mowa w ust. 1 może być złożona: 

1) osobiście w Urzędzie Miasta Bartoszyce; 

2) za pośrednictwem poczty; 

3) poprzez elektroniczną platformę usług administracji publicznej (ePUAP) - podpisaną profilem zaufanym 

lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym certyfikatem kwalifikowanym (podpisem 

kwalifikowanym). 

4) formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami udostępniony jestw wymaganym 

formacie elektronicznym na stronie Urzędu Miasta Bartoszyce; 

5) Złożenie deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej następuje poprzez wypełnienie 

i przesłanie formularza elektronicznego umieszczonego na elektronicznej platformie usług administracji 

publicznej zwanej dalej ePUAP pod  adresem / urzadmiastabartoszyce/SkrytkaESP podpisanej profilem 
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zaufanym lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym certyfikatem kwalifikowanym 

(podpisem kwalifikowanym). 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bartoszyce.  

§ 6. Traci moc Uchwała nr XXIV/159/2016 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 

nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 12 lipca 2016 poz. 2872). 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r. 

Przewodniczący Rady Miasta 

Stanisław Dubicki 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/179/2020 

Rady Miasta Bartoszyce 

z dnia 24 września 2020 r. 

 

 

DO-1 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY 

ZA DOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

                                                                                                                  

Podstawa prawna 
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1439.) 

 
Składający 

Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, współwłaścicieli, 

użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych, a także innych podmiotów władających 

nieruchomością położoną na terenie Miasta Bartoszyce  

 
Termin składania 

w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub 

powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,  
w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową 

deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. 
Organ właściwy do 

złożenia deklaracji 
Burmistrz Miasta Bartoszyce 

Miejsce składana Urząd Miasta Bartoszyce, ul. Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce 

 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI   
1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 

☐pierwsza deklaracja     
art.6m ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1439.)

 

 

☐data obowiązywania: (dzień-miesiąc-rok)     ………….-…………-……… 

☐nowa deklaracja (zmiana dotychczasowej) np. zmiana liczby osób, zmiana danych, sprzedaż nieruchomości 
art.6m ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1439.)

 

data obowiązywania zmiany:  (dzień-miesiąc-rok)     ………….-…………-…….… 

☐korekta deklaracji 
art.81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. 2020.1325 ze zm.)

 

☐data od kiedy obowiązuje korekta:  (dzień-miesiąc-rok)     ………….-…………-…….… 

 

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  

2. Dane składającego : (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 

☐osoba fizyczna            

☐osoba prawna                         

☐jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej  

 

B.1. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI   

3.Rodzaj podmiotu: (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

☐właściciel                         ☐ współwłaściciel              ☐ użytkownik wieczysty                   ☐  najemca/dzierżawca                                         
☐ spółdzielnia mieszkaniowa/ wspólnota mieszkaniowa                       ☐ inny podmiot  ………………… 

 

C. DANE IDENTYFIKACYJNE  
4. Imię i nazwisko* / Nazwa** 
 

 
5. Numer PESEL/ Identyfikator NIP

1)  
 

6. Identyfikator REGON** 
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7. Data urodzenia* 
 

8. Imię ojca* 9. Imię matki* 

 

C.1. ADRES  ZAMIESZKANIA*/ ADRES SIEDZIBY** 
10. Kraj 11. Województwo 12. Powiat 

13. Gmina 14. Ulica 15. Nr domu 16. Nr lokalu 

17. Miejscowość 18. Kod pocztowy 19. Poczta 

20. Nr telefonu 21. Adres e-mail 

 

C.2. ADRES DLA KORESPONDENCJI  (wpisać jeśli adres do korespondencji jest inny niż adres zamieszkania) 
22. Kraj 23. Województwo 24. Powiat 

26.Gmina 27. Ulica 28. Nr domu 29. Nr lokalu 

30. Miejscowość 31. Kod pocztowy 32. Poczta 

33. Nr telefonu 34. Adres e-mail 

 

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI  ZAMIESZKAŁEJ NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY 

KOMUNALNE       
65. Gmina 66. Ulica 67. Nr domu 68. Nr lokalu 

69. Kod pocztowy 70. Miejscowość 

 

E. USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
Oświadczam, że nieruchomość wskazana w części D jest 

zabudowana budynkiem mieszkalnym, posiada 

kompostownik przydomowy i są w nim kompostowane 

bioodpady stanowiące odpady komunalne 

 

☐TAK
 

 

☐NIE
 

 
Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w 

części C.1 

71.  
 Liczba osób 

 

 

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

miesięcznie na mieszkańca, określona w uchwale Rady 

Miasta Bartoszyce w sprawie ustalenia stawki opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

72. 
 zł/ mieszkańca/    
 miesiąc 

 

Kwota opłaty miesięcznej (kwotę w części 71 

pomnożyć przez liczbę osób wskazaną w części 72)   
73.   
zł/ miesiąc 

 

 

 

F. DANE DOTYCZĄCE CZĘŚCIOWEGO ZWOLNIENIA Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE    

    ODPADAMI KOMUNALNYMI  (należy wypełnić w przypadku zaznaczenia posiadania kompostownika) 
Kwota przysługującego zwolnienia określona w obowiązkowej 

uchwale Rady Miasta Bartoszyce w sprawie zwolnienia z części 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 

nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi 

kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w 

kompostowniku przydomowym na terenie Gminy Miejskiej 

74.  
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Bartoszyce. 

 
Wysokość miesięcznego zwolnienia (kwotę z części 74 należy 

pomnożyć przez liczbę osób wskazaną w części 71) 

75. 

Wysokość miesięcznej opłaty  po odliczeniu  

częściowego zwolnienia (miesięczną kwotę opłaty z części 

73 pomniejszyć o wysokość miesięcznego zwolnienia wykazaną 

z części 76) 

76. 

G. Informacje wskazane w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Ray (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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Bartoszyce z siedzibą w Urzędzie Miasta 

Bartoszyce przy ul . Boh. Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce.  
2.Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się mailowo na adres iod@bartoszyce.pl  lub pisemnie na adres  

administratora w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz wykonywaniem 

przysługujących Pani/Panu praw. 
3.Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu zapewnienia realizacji zadań w zakresie organizacji  odbioru odpadów 

komunalnych, w tym pobieranie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, realizowania innych obowiązków 

wynikających z przepisów prawa, które zostały nałożone na Administratora. 
4.Przetwarzanie danych następuje zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c) RODO oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja 

Podatkowa,  ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości o porządku w gminach w sprawie przyjęcia 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Bartoszyce.   
5.Dane osobowe są pozyskiwane, bądź będą pozyskiwane w oparciu o przepisy prawa, ze źródeł własnych, a także od 

innych osób oraz organów.  
6.Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane organom administracji publicznej lub innym podmiotom 

upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 
7.Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania. 

8.Pozyskane dane przechowywane są przez okres czasu niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane oraz 

w celach archiwalnych przez prawnie ustalony okres archiwizacji. 
9.Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.  

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. 

12. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu. 

 

 

H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO 

DEKLARACJĘ 

                                                                  POUCZENIE 
W przypadku niewpłacenia w określonych uchwałą Rady Miasta Bartoszyce terminach kwoty należnej opłaty lub 

wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U.2020.1427 

t.j.) 
W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych 

wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz Miasta Bartoszyce określa 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 na 

Indywidualny numer rachunku bankowego (INR) Urzędu Miasta Bartoszyce . 
77.  Imię 78. Nazwisko 
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79. Data wypełnienia (dzień –

miesiąc- rok) 
 

 

 

 

 

 

 

 

80. Czytelny podpis (imię i nazwisko) 
 

 

I.  ADNOTACJE ORGANU 

 

1.Uwagi organu podatkowego …………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

2.Sprawdzono pod względem merytorycznym i formalnym  i rachunkowym 

 

data: ……………………………..                   podpis ………………………….. 

 

J. OBJAŚNIENIA 

 
*   dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi 
** dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących osobami fizycznymi 
1)Numer PESEL wpisują właściciele nieruchomości będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, 

nieprowadzący działalności gospodarczej / Identyfikator podatkowy NIP wpisują pozostali właściciele nieruchomości. 
2)Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Miasta Bartoszyce deklarację o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości  pierwszego 

mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 
3)W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 
      komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości 
właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Miasta Bartoszyce  nową deklarację w terminie  

do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 
4)Wysokość miesięcznych stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna uchwała Rady  

Miasta Bartoszyce. 
5)Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości uiszcza miesięcznie z dołu, w terminie do 

15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy. 
6)W przypadku gdy nieruchomość nie ma nadanego adresu. W momencie nadania adresu należy o tym fakcie 
poinformować organ podatkowy na piśmie. 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/179/2020 

Rady Miasta Bartoszyce 

z dnia 24 września 2020 r. 

 

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

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

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

xmlns:wnio="http://crd.gov.pl/wzor/2020/07/17/9759/" 

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:vc="http://www.w3.org/2007/XMLSchema-versioning" attributeFormDefault="unqualified" 

elementFormDefault="qualified" targetNamespace="http://crd.gov.pl/wzor/2020/07/17/9759/" 

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:choice> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="ZamieszkaliTyp"> 
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  <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: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" maxOccurs="unbounded"/> 

    <xsd:element name="liczbaMieszkancowZameldowana" 

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

    <xsd:element name="kompostownik" type="str:TakNieTyp" 

minOccurs="1"/> 

    <xsd:element name="pojemnoscKompostownika" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/> 

   </xsd:choice> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="DomekLetniskowyTyp"> 

  <xsd:sequence> 

   <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: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="mieszkancy" type="wnio:MieszkancyTyp" 

minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 

    <xsd:element name="gospodarstwa" type="wnio:GospodarstwaTyp" 

minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 

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

maxOccurs="1"/> 
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    <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: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"/> 
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    <xsd:element name="miejscowosc" type="adr:MiejscowoscTyp" 

minOccurs="1"/> 

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

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 value="niezamieszkały"/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="SposobZbieraniaTyp"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

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

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

  </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"/> 
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    <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:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:complexType name="OkolicznoscZlozeniaTyp"> 

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

    <xsd:element name="obowiazekZlozenia" 

type="wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracjiTyp" minOccurs="1"/> 

    <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:choice> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="PodmiotZobowiazanyTyp"> 

  <xsd:sequence> 

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

    <xsd:element name="podmiotZobowiazany" type="xsd:string" 

minOccurs="1"/> 

    <xsd:element name="podmiotZobowiazanyInny" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/> 

   </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"> 
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  <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="ImieMatkiIojcaTyp"> 

  <xsd:sequence> 

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

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

    <xsd:element name="ImieMatki" 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="Pomocnik1" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/> 

      <xsd:element name="Pomocnik2" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/> 

      <xsd:element name="Pomocnik3" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/> 

      <xsd:element name="DodatkowePole1" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/> 
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      <xsd:element name="DodatkowePole2" type="xsd:string" 

minOccurs="0"/> 

      <xsd:element name="DodatkowePole3" 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="zalacznikD1" 

type="wnio:ZalacznikD1Typ" minOccurs="0"/> 

      <xsd:element name="ImieMatkiIojca" 

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

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

ref="str:Zalaczniki"/> 

     </xsd:choice> 

    </xsd:sequence> 

   </xsd:extension> 

  </xsd:complexContent> 

 </xsd:complexType> 

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

</xsd:schema> 
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