
ZARZĄDZENIE NR RZ.0050.045.2019
BURMISTRZA MIASTA PYSKOWICE

z dnia 14 lutego 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały: w sprawie określenia wzoru deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

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

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2018.994), 
w zwiazku z § 4 uchwały nr XLI/317/2017 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 30 listopada 2017 r. 
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 
organizacji zarządzam, co następuje:

§ 1. Konsultacjom społecznym zostaje poddany projekt uchwały: w sprawie określenia wzoru deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz 
określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stanowiący załacznik do niniejszego 
zarządzenia.

§ 2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 15 lutego do 21 lutego 2019 r.

§ 3. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji zamieszcza się na stronie internetowej www.pyskowice.pl   
w zakładce "ORGANIZACJE POZARZĄDOWE„, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego 
w Pyskowicach oraz na tablicy ogłoszeń Urzedu Miejskiego w Pyskowicach, wraz z ogłoszeniem zamieszcza 
się projekt ww. uchwały.

§ 4. 1. Konsultacje polegaja na wyrażeniu opinii lub wniesieniu uwag do treści projektu uchwały 
wymienionej w § 1.

2. Uprawnionym do konsultacji są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817 z późn. zm.).

§ 5. Opinie i uwagi wnoszone na formularzu zgłoszenia opinii nalezy składać w Biurze Obsługi Interesanta 
Urzedu Miejskiego w Pyskowicach lub przekazać droga elektroniczną na adres j.pasak@pyskowice.pl   
w terminie określonym w  § 2.

§ 6. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Naczelnik Wydziału Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pyskowicach.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem wydania.

 

Burmistrz Miasta

mgr Adam Wójcik
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr RZ.0050.045.2019

Burmistrza Miasta Pyskowice

z dnia 14 lutego 2019 r.

Projekt uchwały: w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz określenia warunków i trybu 

składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j.Dz.U.2018.994), art. 6n ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (t.j.Dz.U2018.1454) po przeprowadzeniu konultacji, określonych uchwałą nr 
XLI/317/2017 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowego 
konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego 
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, na wniosek Burmistrza Miasta uchwala 
się, co następuje:

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

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć deklarację w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach, 
w terminie 14 dni od dnia zamieszkania w nieruchomości pierwszego mieszkańca lub w terminie 14 dni od 
dnia nastąpienia zmiany danych dotyczących podstawy ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi lub ilości odpadów komunalnych.

§ 2. Określa się warunki i tryb składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1) format elektroniczny deklaracji oraz układ informacji i powiązań między nimi określony jest w formacie 
XML, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

2) deklarację w formie elektronicznej przesyła się za pośrednictwem Systemu Elektronicznej Komunikacji 
Administracji ublicznej SEKAP (www.sekap.pl),

3) deklaracja przesłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 
2001 r. o podpisie elektronicznym (t.j.Dz.U.2013.262) lub za pomocą certyfikatu wystawionego przez 
Centrum Certyfikacji SEKAP.

§ 3. Z dniem wejścia niniejszej uchwały w życie traci moc uchwała nr XXXII/242/2017 Rady Miejskiej 
w Pyskowicach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz określenia warunków 
i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza soię Burmistrzowi Miasta.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.
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DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY 
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Należy wypełnić wyłącznie pola jasne, literami drukowanymi, kolorem czarnym lub granatowym

Miejsce składania 
deklaracji

  Urząd Miejski w Pyskowicach 
  ul. Strzelców Bytomskich 3 
  44-120 Pyskowice

 
DATA WPŁYWU DO URZĘDU

  A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI  (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat) 

   
             - pierwsza deklaracja    - zmiana danych zawartych w deklaracji                                         w którym nastąpiła 
                                                             miesiąc / rok           zmiana

  B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ  (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat) 

  
          1. właściciel, użytkownik wieczysty            2. współwłaściciel , współużytkownik wieczysty 
  
          3. jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu 
  
          4. wspólnota mieszkaniowa 
 
          5. spółdzielnia mieszkaniowa 
 
          6. inny podmiot władający nieruchomością : 

  C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat) 

         - osoba fizyczna            - osoba prawna             - jednostka organizacyjna nieposiadająca  
        osobowości prawnej 

  Imię i nazwisko (dotyczy osób fizycznych) / Pełna nazwa (dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych jw.)  

  1.

  Pesel (dotyczy osób fizycznych) / NIP,KRS (dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych jw.)

  2.                                                                                                             

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr RZ.0050.045.2019

Burmistrza Miasta Pyskowice

z dnia 14 lutego 2019 r.
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  ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

  Ulica   Nr domu oraz nr lokalu

  3.   4.

     Kod pocztowy      Miejscowość

  5.   6.

     Kraj      Dane kontaktowe ** (telefon, e-mail)

  7.   8.

  ADRES DO KORESPONDENCJI (nie wypełnia się, gdy adres ten jest identyczny z adresem zamieszkania lub siedziby)

  Imię i nazwisko lub nazwa   

  Ulica   Nr domu oraz nr lokalu

  Kod pocztowy   Miejscowość

  Kraj   Dane kontaktowe ** (telefon, e-mail)

  D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

  Ulica   Nr domu / nr lokalu

  9. 10.

  Miejscowość      

  11.   Pyskowice      

  Oświadczam, że nieruchomość wskazana w części D jest:  (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)

      - zamieszkała                           - w części zamieszkała i w części niezamieszkała z tym, że na części 
        niezamieszkałej wytwarzane są odpady komunalne     

     Oświadczam, że na terenie nieruchomości 
     wskazanej w części D niniejszej deklaracji  
     zamieszkuje:   

12. 

    (należy podać liczbę mieszkańców)
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  E. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY MIESIĘCZNEJ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - DLA 
       NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY

Sposób zbierania  
odpadów komunalnych  

(proszę zaznaczyć jeden sposób)
Liczba osób zamieszkałych Stawka opłaty  

(zgodnie z obowiązującą uchwałą)
Wysokość opłaty miesięcznej

      SELEKTYWNY 13. 14. 
zł

15. 
 zł 

      NIESELEKTYWNY 16. 17. 
zł

18. 
zł

  Wysokość opłaty za okres rozliczeniowy wynoszący trzy miesiące - (poz. 15 lub 18) x3  19.  
zł

  F. DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI OPISANEJ W PKT "D", KTÓRA JEST W CZĘŚCI ZAMIESZKAŁA I W CZĘŚCI  
       NIEZAMIESZKAŁA, A NA CZĘŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ WYTWARZANE SĄ ODPADY KOMUNALNE 

  Rodzaje odbieranych odpadów komunalnych 
  (wielkość pojemników lub worków na odpady)

Liczba pojemników / 
worków

Stawka opłaty  
(zgodnie z obowiązującą 

uchwałą)

Wysokość opłaty 
miesięcznej

0,12 m3
20. 

zł
21. 

zł
22. 

zł

0,24 m3
23. 

zł
24. 

zł
25. 

zł

1,1 m3
26. 

zł
27. 

zł
28. 

zł

   SELEKTYWNY       3 m3
29. 

zł
30. 

zł
31. 

zł

5 m3
32. 

zł
33. 

zł
34. 

zł

7 m3
35. 

zł
36. 

zł
37. 

zł

worek 0,12 m3
38. 

zł
39. 

zł
40. 

zł

0,12 m3
41. 

zł
42. 

zł
43. 

zł

0,24 m3 44. 
zł

45. 
zł

46. 
zł

1,1 m3
47. 

zł
48. 

zł
49. 

zł

         NIESELEKTYWNY 3 m3
50. 

zł
51. 

zł
52. 

zł

5 m3
53. 

zł
54. 

zł
55. 

zł

7 m3
56. 

zł
57. 

zł
58. 

zł

worek 0,12 m3 59. 
zł

60. 
zł

61. 
zł

  Wysokość opłaty za okres rozliczeniowy wynoszący trzy miesiące stanowi sumę kwot   
  wykazanych w poz.: (22,25,28,31,34,37,40,43,46,49,52,55,58,61) x3        

62. 
zł
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 Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a 
 ustawy z dnia 17 czerwca 1996r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji  
 ( t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1619). 
  
  
1. Przyjętą metodą obliczenia opłaty jest iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną   
 nieruchomość i stawki opłaty.  
 W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą, a w części nieruchomość   
 niezamieszkałą, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat obliczonych zgodnie z  
 pkt. F deklaracji. 
  
2.  Gdy deklaracja dotyczy: 
 - nieruchomości zamieszkałej - wypełnia się część A,B,C,D,E,G,H deklaracji, 
 - nieruchomości częściowo zamieszkałej i częściowo niezamieszkałej - wypełnia się część A,B,C,D,E,F,G,H. 
3.  Pola w części E oraz F dotyczące miesięcznej stawki opłaty za 1 mieszkańca oraz stawki opłaty za pojemnik lub  
 worek są w deklaracji wypełnione stawkami ustalonymi przez Radę Miejską w Pyskowicach. 
  
  
** - pole nieobowiązkowe

OBJAŚNIENIA: 

POUCZENIE: 

     H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

(miejscowość)
, dnia ……………………….………………. 

(czytelny podpis)

     G. ŁĄCZNA KWOTA OPŁATY STANOWI SUMĘ KWOT WYKAZANYCH  
           W POZ. 19 ORAZ 62

63. 
zł
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Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr RZ.0050.045.2019

Burmistrza Miasta Pyskowice

z dnia 14 lutego 2019 r.

Format elektroniczny deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

<xsd:schema targetNamespace="http://rwd.sekap.pl/wzor/2019/01/31/2598/" 
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified"><xsd:import 
namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-
core/xmldsig-core-schema.xsd"/><xsd:import 
namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" 
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"/><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/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/struktura/2009/11/16/" 
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd"/><xsd:import 
namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/" 
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/typy.xsd"/><xsd:annotation><xsd:docu
mentation>Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:element name="Dokument" 
type="DokumentTyp"/><xsd:complexType name="DokumentTyp"><xsd:sequence><xsd:element 
name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp"/><xsd:element name="DaneDokumentu" 
type="str:DaneDokumentuTyp"/><xsd:element name="TrescDokumentu" 
type="TrescDokumentuTyp"/><xsd:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"/></xsd:sequence></xsd:complexType><xsd:complexType 
name="TrescDokumentuTyp" mixed="false"><xsd:complexContent mixed="false"><xsd:extension 
base="str:TrescDokumentuTyp"><xsd:sequence><xsd:element 
name="MiejscSkladaniaDeklaracji"><xsd:annotation><xsd:documentation>

Miejsce składania deklaracji

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

MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI:

</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:elem
ent><xsd:element name="ObowiazekZlozenia"><xsd:annotation><xsd:documentation>

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

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

CEL ZŁOŻENIA DEKLARACJI

</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:choice><xsd:element 
name="ZlozeniePierwszejDeklaracji" type="xsd:string"><xsd:annotation><xsd:documentation>

Pierwsza deklaracja

</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element 
name="KorektaDeklaracji"><xsd:annotation><xsd:documentation>

zmiana danych zawartych w deklaracji w którym nastąpiła zmiana
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</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element 
name="KorektaDeklaracji" type="xsd:boolean" fixed="true"><xsd:annotation><xsd:documentation>

zmiana danych zawartych w deklaracji w którym nastąpiła zmiana

</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element 
name="DataZlozeniaDeklaracjiKorygowanej" type="xsd:date"><xsd:annotation><xsd:documentation>

Data od której obowiązuje deklaracja

</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element name="PowodZmiany" 
type="str:Tekst10000Typ"><xsd:annotation><xsd:documentation>

Powód zmiany

</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:el
ement></xsd:choice></xsd:complexType></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:el
ement><xsd:element 
name="PodmiotZobowiazanyDoZlozeniaDeklaracji"><xsd:annotation><xsd:documentation>

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ

</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:choice><xsd:element 
name="Wlasciciel" type="xsd:boolean" fixed="true"><xsd:annotation><xsd:documentation>

1. właściciel, użytkownik wieczysty

</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element name="UzytkownikWieczysty" 
type="xsd:boolean" fixed="true"><xsd:annotation><xsd:documentation>

2. współwłaściciel, współużytkownik wieczysty

</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element name="Zarzadca" 
type="xsd:boolean" fixed="true"><xsd:annotation><xsd:documentation>

3. jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu

</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element name="wspolnota" 
type="xsd:boolean" fixed="true"><xsd:annotation><xsd:documentation>

4. wspólnota mieszkaniowa

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

5. spółdzielnia mieszkaniowa

</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element 
name="InnaFormaWladaniaNieruchomoscia"><xsd:annotation><xsd:documentation>

6. inny podmiot władający nieruchomością :

</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element 
name="InnaFormaWladaniaNieruchomosciaBol" type="xsd:boolean" 
fixed="true"><xsd:annotation><xsd:documentation>

30. inna forma władania nieruchomością

</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element 
name="InnaFormaWladaniaNieruchomosciaOpis" 
type="str:Tekst200Typ"><xsd:annotation><xsd:documentation>

</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:elem
ent></xsd:choice></xsd:complexType></xsd:element><xsd:element 
name="DaneIdentyfikacyjne"><xsd:annotation><xsd:documentation>

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element 
name="DaneSkladajacegoDeklaracje"><xsd:annotation><xsd:documentation>
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DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:choice><xsd:eleme
nt name="OsobaFizyczna"><xsd:annotation><xsd:documentation>

osoba fizyczna

</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element 
ref="os:Nazwisko" maxOccurs="3" minOccurs="1">

</xsd:element><xsd:element name="PierwszeImie" 
type="os:ImieTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>

Pierwsze imię

</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element name="Pesel" 
type="os:PESELTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>

PESEL

</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element name="E-mail" 
type="adr:EmailTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>

Adres e-mail

</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element name="NrTelefonu" 
type="adr:TelefonTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>

Nr telefonu

</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element name="AdresZamieszkani" 
maxOccurs="1" minOccurs="0"><xsd:annotation><xsd:documentation>

ADRES ZAMIESZKANIA

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

C. 4. Adres do korespondencji/wpisać, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania wpisany w części

C. 3. </xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:sequence><xsd:element 
ref="adr:Kraj"><xsd:annotation><xsd:documentation/></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element 
ref="adr:Ulica">

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

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

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

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

</xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element><xsd:element name="AdresKore" 
maxOccurs="1" minOccurs="0"><xsd:annotation><xsd:documentation>

ADRES DO KORESPONDENCJI

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

C. 4. Adres do korespondencji/wpisać, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania wpisany w części

C. 3. </xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:sequence><xsd:element 
ref="adr:Kraj"><xsd:annotation><xsd:documentation/></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element 
ref="adr:Ulica">

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

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

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

</xsd:element><xsd:element ref="adr:KodPocztowy">
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</xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexT
ype></xsd:element><xsd:element name="OsobaPrawna"><xsd:annotation><xsd:documentation>

osoba prawna

</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element 
name="NazwaPelna" type="ins:NazwaInstytucjiTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>

Nazwa pełna

</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element name="NazwaSkrocona" 
type="str:Tekst65Typ"><xsd:annotation><xsd:documentation>

Nazwa skrócona

</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element name="Regon" 
type="ins:REGONTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>

Identyfikator REGON

</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element name="NIP" 
type="os:NIPTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>

NIP

</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element name="KRS" 
type="ins:KRSTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>

KRS

</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element name="Email" 
type="adr:EmailTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>

Adres e-mail

</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element name="NrTelefonu" 
type="adr:TelefonTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>

Nr telefonu

</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element name="Adres" maxOccurs="1" 
minOccurs="0"><xsd:annotation><xsd:documentation>

ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:annotation><xsd:documentation/></
xsd:annotation><xsd:sequence><xsd:element 
ref="adr:Kraj"><xsd:annotation><xsd:documentation/></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element 
ref="adr:Ulica">

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

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

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

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

</xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element><xsd:element name="AdresKore" 
maxOccurs="1" minOccurs="0"><xsd:annotation><xsd:documentation>

ADRES DO KORESPONDENCJI

</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:annotation><xsd:documentation/></
xsd:annotation><xsd:sequence><xsd:element 
ref="adr:Kraj"><xsd:annotation><xsd:documentation/></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element 
ref="adr:Ulica">

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

</xsd:element><xsd:element ref="adr:Lokal">
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</xsd:element><xsd:element ref="adr:Miejscowosc">

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

</xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexT
ype></xsd:element><xsd:element 
name="JednostkaOrganizacyjna"><xsd:annotation><xsd:documentation>

jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element 
name="NazwaPelna" type="ins:NazwaInstytucjiTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>

Nazwa pełna

</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element name="NazwaSkrocona" 
type="str:Tekst65Typ"><xsd:annotation><xsd:documentation>

Nazwa skrócona

</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element name="Regon" 
type="ins:REGONTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>

Identyfikator REGON

</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element name="NIP" 
type="os:NIPTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>

NIP

</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element name="KRS" 
type="ins:KRSTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>

KRS

</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element name="Email" 
type="adr:EmailTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>

Adres e-mail

</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element name="NrTelefonu" 
type="adr:TelefonTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>

Nr telefonu

</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element name="Adres" maxOccurs="1" 
minOccurs="0"><xsd:annotation><xsd:documentation>

ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:annotation><xsd:documentation/></
xsd:annotation><xsd:sequence><xsd:element 
ref="adr:Kraj"><xsd:annotation><xsd:documentation/></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element 
ref="adr:Ulica">

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

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

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

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

</xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element><xsd:element name="AdresKore" 
maxOccurs="1" minOccurs="0"><xsd:annotation><xsd:documentation>

ADRES DO KORESPONDENCJI

</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:annotation><xsd:documentation/></
xsd:annotation><xsd:sequence><xsd:element 
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ref="adr:Kraj"><xsd:annotation><xsd:documentation/></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element 
ref="adr:Ulica">

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

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

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

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

</xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexT
ype></xsd:element></xsd:choice></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element></xsd:sequence>
</xsd:complexType></xsd:element><xsd:element 
name="InformacjeOnieruchomosci"><xsd:annotation><xsd:documentation>

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

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

ADRES NIERUCHOMOŚCI

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

Ulica

</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element name="NrDomu" 
type="adr:BudynekTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>

nr domu

</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element name="NrLokalu" 
type="adr:LokalTyp"><xsd:annotation><xsd:documentation>

nr lokalu

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

Miejscowość

</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:el
ement><xsd:element name="Oswiadczenie1"><xsd:annotation><xsd:documentation>

Oświadczam, że nieruchomość wskazana w części D jest:

</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:choice><xsd:eleme
nt name="Zamieszkala"><xsd:annotation><xsd:documentation>

zamieszkała

</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element 
name="IloscZamieszkalych1" type="xsd:string"><xsd:annotation><xsd:documentation>

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji zamieszkuje:

</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:el
ement><xsd:element name="Niezamieszkala"><xsd:annotation><xsd:documentation>

w części zamieszkała i w części niezamieszkała z tym, że na części niezamieszkałej wytwarzane

są odpady komunalne

</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element 
name="IloscZamieszkalych2" type="xsd:string"><xsd:annotation><xsd:documentation>

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji zamieszkuje:
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</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:el
ement></xsd:choice></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element></xsd:sequence></xsd:comple
xType></xsd:element><xsd:element 
name="DlaNieruchomosciZamieszkanej"><xsd:annotation><xsd:documentation>

E. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY MIESIĘCZNEJ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

KOMUNALNYMI - DLA NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY

</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:choice><xsd:ele
ment name="Selektywny"><xsd:annotation><xsd:documentation>

SELEKTYWNA ZBIÓRKA

</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element 
name="LiczbaMieszkancow2" type="xsd:string"><xsd:annotation><xsd:documentation>

Liczba osób zamieszkałych

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

Stawka opłaty

</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element name="Oplatamc" 
type="xsd:decimal"><xsd:annotation><xsd:documentation>

Wysokość opłaty miesięcznej

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

BRAK SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI

</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element 
name="LiczbaMieszkancow3" type="xsd:string"><xsd:annotation><xsd:documentation>

Liczba osób zamieszkałych

</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element name="StawkaOpl1" 
type="xsd:string"><xsd:annotation><xsd:documentation>

Stawka opłaty

</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element name="Oplatamc2" 
type="xsd:decimal"><xsd:annotation><xsd:documentation>

Wysokość opłaty miesięcznej

</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd
:element></xsd:choice><xsd:element name="Kwartal" 
type="xsd:string"><xsd:annotation><xsd:documentation>Wysokość opłaty za okres rozliczeniowy 
wynoszący trzy miesiące - (poz. 15 lub 18) 
x3</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd
:element><xsd:element 
name="OswiadczenieOSposobieZbieraniaOdpadowKomunalnych"><xsd:annotation><xsd:documenta
tion>

F. Dotyczy nieruchomości opisanej w pkt. D, która jest w części zamieszkała i części niezamieszkała, a na 
części niezamieszkałej wytwarzane są odpady komunalne

</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:choice><xsd:ele
ment name="Selektywne"><xsd:annotation><xsd:documentation>

a. zbiórka selektywna

</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element 
name="Pojemnik1" maxOccurs="1" minOccurs="0"><xsd:annotation><xsd:documentation>
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Pojemnik 0,12 m³

</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element 
name="LiczbaPojemnikow1" type="xsd:int"><xsd:annotation><xsd:documentation>

Liczba pojemników/worków

</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element 
name="StawkaOplatyZaPojemnik1" type="xsd:float"><xsd:annotation><xsd:documentation>

Stawka opłaty (zgodnie z obowiązującą uchwałą)

</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element name="Czestotliwosc1" 
type="xsd:float"><xsd:annotation><xsd:documentation>

Wysokość opłaty miesięcznej

</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd
:element><xsd:element name="Pojemnik2" maxOccurs="1" 
minOccurs="0"><xsd:annotation><xsd:documentation>

Pojemnik 0,24 m³

</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element 
name="LiczbaPojemnikow2" type="xsd:int"><xsd:annotation><xsd:documentation>

Liczba pojemników/worków

</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element 
name="StawkaOplatyZaPojemnik2" type="xsd:float"><xsd:annotation><xsd:documentation>

Stawka opłaty (zgodnie z obowiązującą uchwałą)

</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element name="Czestotliwosc2" 
type="xsd:float"><xsd:annotation><xsd:documentation>

Wysokość opłaty miesięcznej

</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd
:element><xsd:element name="Pojemnik3" maxOccurs="1" 
minOccurs="0"><xsd:annotation><xsd:documentation>

Pojemnik 1,1 m³

</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element 
name="LiczbaPojemnikow3" type="xsd:int"><xsd:annotation><xsd:documentation>

Liczba pojemników/worków

</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element 
name="StawkaOplatyZaPojemnik3" type="xsd:float"><xsd:annotation><xsd:documentation>

Stawka opłaty (zgodnie z obowiązującą uchwałą)

</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element name="Czestotliwosc3" 
type="xsd:float"><xsd:annotation><xsd:documentation>

Wysokość opłaty miesięcznej

</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd
:element><xsd:element name="Pojemnik4" maxOccurs="1" 
minOccurs="0"><xsd:annotation><xsd:documentation>

Pojemnik 3 m³

</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element 
name="LiczbaPojemnikow4" type="xsd:int"><xsd:annotation><xsd:documentation>

Liczba pojemników/worków
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</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element 
name="StawkaOplatyZaPojemnik4" type="xsd:float"><xsd:annotation><xsd:documentation>

Stawka opłaty (zgodnie z obowiązującą uchwałą)

</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element name="Czestotliwosc4" 
type="xsd:float"><xsd:annotation><xsd:documentation>

Wysokość opłaty miesięcznej

</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd
:element><xsd:element name="Pojemnik5" maxOccurs="1" 
minOccurs="0"><xsd:annotation><xsd:documentation>

Pojemnik 5 m³

</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element 
name="LiczbaPojemnikow5" type="xsd:int"><xsd:annotation><xsd:documentation>

Liczba pojemników/worków

</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element 
name="StawkaOplatyZaPojemnik5" type="xsd:float"><xsd:annotation><xsd:documentation>

Stawka opłaty (zgodnie z obowiązującą uchwałą)

</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element name="Czestotliwosc5" 
type="xsd:float"><xsd:annotation><xsd:documentation>

Wysokość opłaty miesięcznej

</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd
:element><xsd:element name="Pojemnik6" maxOccurs="1" 
minOccurs="0"><xsd:annotation><xsd:documentation>

Pojemnik 7 m³

</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element 
name="LiczbaPojemnikow6" type="xsd:int"><xsd:annotation><xsd:documentation>

Liczba pojemników/worków

</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element 
name="StawkaOplatyZaPojemnik6" type="xsd:float"><xsd:annotation><xsd:documentation>

Stawka opłaty (zgodnie z obowiązującą uchwałą)

</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element name="Czestotliwosc6" 
type="xsd:float"><xsd:annotation><xsd:documentation>

Wysokość opłaty miesięcznej

</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd
:element><xsd:element name="Worek" maxOccurs="1" 
minOccurs="0"><xsd:annotation><xsd:documentation>

Worek 0,12 m³

</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element 
name="LiczbaPojemnikow7" type="xsd:int"><xsd:annotation><xsd:documentation>

Liczba pojemników/worków

</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element 
name="StawkaOplatyZaPojemnik7" type="xsd:float"><xsd:annotation><xsd:documentation>

Stawka opłaty (zgodnie z obowiązującą uchwałą)

</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element name="Czestotliwosc7" 
type="xsd:float"><xsd:annotation><xsd:documentation>
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Wysokość opłaty miesięcznej

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

b. brak selektywnej zbiórki

</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element 
name="Pojemnik1" maxOccurs="1" minOccurs="0"><xsd:annotation><xsd:documentation>

Pojemnik 0,12 m³

</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element 
name="LiczbaPojemnikow8" type="xsd:int"><xsd:annotation><xsd:documentation>

Liczba pojemników/worków

</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element 
name="StawkaOplatyZaPojemnik8" type="xsd:float"><xsd:annotation><xsd:documentation>

Stawka opłaty (zgodnie z obowiązującą uchwałą)

</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element name="Czestotliwosc8" 
type="xsd:float"><xsd:annotation><xsd:documentation>

Wysokość opłaty miesięcznej

</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd
:element><xsd:element name="Pojemnik2" maxOccurs="1" 
minOccurs="0"><xsd:annotation><xsd:documentation>

Pojemnik 0,24 m³

</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element 
name="LiczbaPojemnikow9" type="xsd:int"><xsd:annotation><xsd:documentation>

Liczba pojemników/worków

</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element 
name="StawkaOplatyZaPojemnik9" type="xsd:float"><xsd:annotation><xsd:documentation>

Stawka opłaty (zgodnie z obowiązującą uchwałą)

</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element name="Czestotliwosc9" 
type="xsd:float"><xsd:annotation><xsd:documentation>

Wysokość opłaty miesięcznej

</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd
:element><xsd:element name="Pojemnik3" maxOccurs="1" 
minOccurs="0"><xsd:annotation><xsd:documentation>

Pojemnik 1,1 m³

</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element 
name="LiczbaPojemnikow10" type="xsd:int"><xsd:annotation><xsd:documentation>

Liczba pojemników/worków

</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element 
name="StawkaOplatyZaPojemnik10" type="xsd:float"><xsd:annotation><xsd:documentation>

Stawka opłaty (zgodnie z obowiązującą uchwałą)

</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element name="Czestotliwosc10" 
type="xsd:float"><xsd:annotation><xsd:documentation>

Wysokość opłaty miesięcznej
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</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd
:element><xsd:element name="Pojemnik4" maxOccurs="1" 
minOccurs="0"><xsd:annotation><xsd:documentation>

Pojemnik 3 m³

</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element 
name="LiczbaPojemnikow14" type="xsd:int"><xsd:annotation><xsd:documentation>

Liczba pojemników/worków

</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element 
name="StawkaOplatyZaPojemnik14" type="xsd:float"><xsd:annotation><xsd:documentation>

Stawka opłaty (zgodnie z obowiązującą uchwałą)

</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element name="Czestotliwosc14" 
type="xsd:float"><xsd:annotation><xsd:documentation>

Wysokość opłaty miesięcznej

</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd
:element><xsd:element name="Pojemnik5" maxOccurs="1" 
minOccurs="0"><xsd:annotation><xsd:documentation>

Pojemnik 5 m³

</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element 
name="LiczbaPojemnikow11" type="xsd:int"><xsd:annotation><xsd:documentation>

Liczba pojemników/worków

</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element 
name="StawkaOplatyZaPojemnik11" type="xsd:float"><xsd:annotation><xsd:documentation>

Stawka opłaty (zgodnie z obowiązującą uchwałą)

</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element name="Czestotliwosc11" 
type="xsd:float"><xsd:annotation><xsd:documentation>

Wysokość opłaty miesięcznej

</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd
:element><xsd:element name="Pojemnik6" maxOccurs="1" 
minOccurs="0"><xsd:annotation><xsd:documentation>

Pojemnik 7 m³

</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element 
name="LiczbaPojemnikow12" type="xsd:int"><xsd:annotation><xsd:documentation>

Liczba pojemników/worków

</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element 
name="StawkaOplatyZaPojemnik12" type="xsd:float"><xsd:annotation><xsd:documentation>

Stawka opłaty (zgodnie z obowiązującą uchwałą)

</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element name="Czestotliwosc12" 
type="xsd:float"><xsd:annotation><xsd:documentation>

Wysokość opłaty miesięcznej

</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd
:element><xsd:element name="Worek" maxOccurs="1" 
minOccurs="0"><xsd:annotation><xsd:documentation>

Worek 0,12 m³
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</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element 
name="LiczbaPojemnikow13" type="xsd:int"><xsd:annotation><xsd:documentation>

Liczba pojemników/worków

</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element 
name="StawkaOplatyZaPojemnik13" type="xsd:float"><xsd:annotation><xsd:documentation>

Stawka opłaty (zgodnie z obowiązującą uchwałą)

</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element name="Czestotliwosc13" 
type="xsd:float"><xsd:annotation><xsd:documentation>

Wysokość opłaty miesięcznej

</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd
:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element></xsd:choice><xsd:element 
name="WysokoscOplatyMiesiecznej" 
type="xsd:string"><xsd:annotation><xsd:documentation>Wysokość opłaty za okres rozliczeniowy 
wynoszący trzy miesiące stanowi sumę kwot wykazanych w poz.: 
(22,25,28,31,34,37,40,43,46,49,52,55,58,61) 
x3</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd
:element><xsd:element name="LacznaKwota" 
type="xsd:string"><xsd:annotation><xsd:documentation>G. ŁĄCZNA KWOTA OPŁATY 
STANOWI SUMĘ KWOT WYKAZANYCH W POZ. 19 ORAZ 
62</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element></xsd:sequence></xsd:extension></xsd:co
mplexContent></xsd:complexType><xsd:simpleType name="emptydate"><xsd:union 
memberTypes="xsd:date empty-string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType name="empty-
string"><xsd:restriction base="xsd:string"><xsd:enumeration 
value=""/></xsd:restriction></xsd:simpleType><xsd:simpleType 
name="KwotaPLN"><xsd:restriction base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType 
name="StawkaOplatyZaPojemnikType"><xsd:restriction 
base="xsd:string"/></xsd:simpleType></xsd:schema>
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