
 
 

UCHWAŁA NR XXXV/233/2020 
RADY GMINY EŁK 

z dnia 26 listopada 2020 r. 

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 6m ust. 1b i art. 6n ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz.U. z 2020 r. poz. 1439), Rada Gminy  uchwala, co 
następuje: 

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

2. Deklarację, składa się w siedzibie Urzędu Gminy Ełk, ul. T. Kościuszki 28A lub za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej. 

3. Deklarację, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć  w terminie: 

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, 

2) do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą 
ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 2. Określa się następujące warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej: 

1) format elektroniczny deklaracji oraz układ informacji i powiązań między nimi określa załącznik Nr 2 do 
uchwały, 

2) deklarację udostępnia się w formacie XML, 

3) złożenie deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej następuje poprzez wypełnienie 
deklaracji i przesłanie jej przez formularz elektroniczny umieszczony na elektronicznej platformie usług 
administracji publicznej ePUAP (epuap.gov.pl). Deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być 
opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym 
ePUAP. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ełk. 

§ 4. Traci moc uchwała Rady Gminy Ełk Nr XXIX/200/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r.  w sprawie 
ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właściciela nieruchomości. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 17 grudnia 2020 r.

Poz. 5183



§ 5. Uchwała wchodzi w życie  1 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko - Mazurskiego. 

   

Wiceprzewodnicząca Rady 
Gminy Ełk 

 
 

Beata Lisowska 
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Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXV/233/2020 

Rady Gminy Ełk 

z dnia 26 listopada 2020 r. 

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL, WSPÓŁWŁAŚCICIELE, UŻYTKOWNIK WIECZYSTY, 

ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI LUB PODMIOT WŁADAJĄCY NIERUCHOMOŚCIĄ KOMPUTEROWO 

LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

1. PESEL/NIP 

D-OGOK 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI1) 

ID PODATNIKA: 

ID POSESJI: 

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 

1439) 

Składający: 

Właściciel nieruchomości, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, zarządca nieruchomości lub podmiot 

władający nieruchomością w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Termin składania: 

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

nieruchomości odpadów komunalnych. 

W terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana w przypadku zmiany 

danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

A. NAZWA ORGANU UPRAWNIONEGO DO POBIERANIA OPŁATY 

2. Nazwa i adres siedziby organu: Wójt Gminy Ełk 

Ul. T. Kościuszki 28 A 

19-300 Ełk 

A.1.  MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI  

Urząd Gminy Ełk, ul. T. Kościuszki 28 A, 19-300 Ełk lub drogą elektroniczną poprzez wypełnienie wzoru 

deklaracji znajdującej się na portalu epuap.gov.pl 

 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI  

3. 

 Pierwsza deklaracja 

……………………………………………………… 

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

4. 

 Zmiana danych zawartych w poprzedniej 

deklaracji 

……………………………………………………… 

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

PRZYCZYNA ZŁOŻENIA NOWEJ 

DEKLARACJI 

 zbycie nieruchomości  

 zmiana danych  

 inne ………………………………………..  

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

5. Składający (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 osoba fizyczna  osoba prawna  jednostka organizacyjna nie posiadająca 

osobowości prawnej 
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6. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 właściciel nieruchomości  współwłaściciel  najemca, dzierżawca 

 użytkownik wieczysty  zarządca nieruchomości  inny podmiot ……………………. 

 D. DANE IDENTYFIKACYJNE 

D.1. Dane identyfikacyjne podmiotu zobowiązanego do złożenia deklaracji  

7. Nazwisko/ pełna nazwa 8. Pierwsze imię, drugie imię/ nazwa skrócona  

9. Kraj 10. Województwo 11. Powiat 

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

16. Miejscowość 17. Kod pocztowy 18. Poczta 

19. Numer telefonu  20. Adres e-mail  

21. REGON (dotyczy osób i podmiotów 

prowadzących działalność gospodarczą) 

22. Osoby upoważnione do reprezentowania: 2 i 3 

D.2. Dane identyfikacyjne współwłaściciela współmałżonka (należy wypełnić, gdy nieruchomość 

stanowi małżeńską wspólność ustawową) 

23. Nazwisko 24. Pierwsze imię, drugie imię 25. PESEL 

26. Kraj 27. Województwo 28. Powiat 

29. Gmina 30. Ulica 31. Numer domu 32. Numer lokalu 

33. Miejscowość 34. Kod pocztowy 35. Poczta 

36. Numer telefonu  37. Adres e-mail  

D.3. Dane nieruchomości – na której powstają odpady 

38. Powiat 39. Gmina 40. Miejscowość 41. Ulica 

42. Numer domu 43. Numer lokalu 44. Kod pocztowy 45. Poczta 

46. Numer ewidencyjny działki/działek, obręb (w przypadku braku numeru porządkowego nieruchomości) 

47.Typ nieruchomości:  

 zabudowa jednorodzinna  

 zabudowa wielorodzinna 

D.4. Adres do korespondencji – jeżeli jest inny, niż adres zamieszkania z części D.1. 

48. Kraj 49. Województwo 50. Powiat 

51. Gmina 52. Ulica 53. Numer domu 51. Gmina 

55. Miejscowość 56. Kod pocztowy 57. Poczta 
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E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

E.1. Dotyczy nieruchomości zamieszkałych 

58. Oświadczam, iż nieruchomość wyposażona jest w kompostownik i bioodpady stanowiące odpady 

komunalne gromadzę w tym kompostowniku (dotyczy właścicieli nieruchomości zabudowanych 

budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi): 

 tak  

 nie  

59. Ilość osób zamieszkałych na nieruchomości, na której powstają odpady:  

60. Wyliczenie miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

Nieruchomość gdzie 

zamieszkuje: 

Ilość Stawka opłaty 4) Wyliczenie 

(ilość x stawka) 

1 osoba    

2 osoby    

3 osoby    

4 osoby    

5 i więcej osób    

Wysokość zwolnienia z części opłaty dla właścicieli nieruchomości 

zabudowanych budynkami jednorodzinnymi kompostujących bioodpady 

stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym: 

 

Łączna wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi - po odliczeniu zwolnień- do zapłaty 

 

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi (słownie):  

…………………………………………………………………………………………………………………zł 

E.2. DOMKI LETNISKOWE LUB INNE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE 

REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE  

61. Oświadczam, że nieruchomość będzie użytkowana w następującym okresie: 

 Styczeń  Luty   Marzec  Kwiecień   Maj   Czerwiec 

 Lipiec   Sierpień  Wrzesień  Październik  Listopad   Grudzień 

62. Wyliczenie opłaty ryczałtowej 

ILOŚĆ NIERUCHOMOŚCI 

LETNISKOWYCH 5)  

(A) 

ROCZNA STAWKA 

RYCZAŁTOWA 6) 

(B) 

ROCZNA OPŁATA 

RYCZAŁTOWA  (A x B) 

63. 64. 65. 

Razem: 66. 

Wysokość rocznego ryczałtu za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi (słownie): 

………………………………………………………………………………………………………………zł 

F. INFORMACJE O ZAŁĄCZNIKACH 

67. Załączniki, pełnomocnictwa 

1. ……………………………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………………………………… 

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 

Oświadczam, że dane zawarte w niniejszej deklaracji są zgodne z prawdą. 

68. Data wypełnienia 

deklaracji 
69. Czytelny podpis składających deklarację (z podaniem imienia i nazwiska) 

I …………………………………………………………………………………. 

II ………………………………………………………………………………… 

D-OGOK 3/5 
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D-OGOK 4/5 

 

  

POUCZENIE 

1. W przypadku niewpłacania w określonych ustawowo terminach kwoty opłaty lub wpłacanie jej w niepełnej 

wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z 

przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1427, 1492). 

2. Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel 

nieruchomości jest obowiązany złożyć do właściwego organu 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 właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 

10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana (art. 6m ust. 2 ustawy z 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439. 

4. W przypadku, gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część 

miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, 

uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania- począwszy 

od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana. 

5. Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy w razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, właściwy 

organ określa w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod 

uwagę uzasadnione szacunki. 

6. Numer konta bankowego, na które uiszczana będzie opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

właściciel nieruchomości uzyska po złożeniu deklaracji. 

7. W przypadku posiadania więcej niż jednej nieruchomości, właściciel lub zarządca obowiązany jest złożyć 

odrębną deklarację dla każdej nieruchomości. Przy zabudowie wielorodzinnej do deklaracji należy 

dołączyć wykaz nieruchomości z wyszczególnieniem ilości osób w nich zamieszkujących. 

8. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać należy bez wezwania miesięcznie w terminie 

do 25 dnia miesiąca, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty. Ryczałtową opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi uiszczać należy do dnia 25 czerwca każdego roku kalendarzowego, którego 

dotyczy opłata. 

9. Gmina Ełk będzie informowała o zmianach wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

Objaśnienia: 

1) W zabudowie wielorodzinnej deklarację składa zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością. 

2) Należy wskazać imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr dowodu osobistego osoby upoważnionej oraz 

podstawę umocowania tj. pełnomocnictwo, umowa spółki, KRS itp. Do deklaracji należy dołączyć 

dokument potwierdzający pełnomocnictwo. W przypadku pełnomocnictwa ogólnego lub 

szczególnego, pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i złożone z niniejszą deklaracją w 

oryginale lub formie uwierzytelnionego odpisu z uiszczoną opłatą skarbową (17 zł). 

3) Należy wpisać czy pełnomocnicy mogą działać samodzielnie, czy też posiadają pełnomocnictwo 

łączne.  

4) Stawki opłaty zgodne z obowiązującą Uchwałą Rady Gminy Ełk. 

5) Nieruchomość, na której znajduje się domek letniskowy, lub inna nieruchomość wykorzystywana na 

cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

6) Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynika z obowiązujących 

Uchwał Rady Gminy Ełk. 

ADNOTACJE ORGANU 

70. Data złożenia deklaracji 71. Podpis przyjmującego deklarację 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

Dot. deklaracji o wysokości za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 

Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016r.      w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej 

RODO, informuję że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Urząd Gminy Ełk, ul. T.Kościuszki 28A, 19-300 Ełk reprezentowany 

przez Wójta Gminy Ełk. Adres siedziby administratora danych: ul. T.Kościuszki 28A, 19-300 Ełk.  

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:  tel. 87 619 45 00, e-mail: iod@elk.gmina.pl.  

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań publicznych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) 

i art. 6 ust. 1 lit. e RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie 

publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi), w związku z 

ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości             i porządku w gminach. 

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny na załatwienie sprawy będącej 

następstwem prowadzonego postępowania administracyjnego, udzielania informacji na wniosek, 

rozpatrzenia wniosku lub skargi. Zgodnie z terminem określonym w instrukcji kancelaryjnej, tj. 5 lat od 

końca roku kalendarzowego, w którym postępowanie zostanie zakończone. 

5. Państwa dane mogą być udostępniane zgodnie z odrębnymi przepisami służbom, organom administracji 

publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny. 

6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. 

7. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo do usunięcia danych – na warunkach określonych w RODO, prawo do cofnięcia 

zgody – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania była wydana zgoda. 

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego,     tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania 

a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości naliczenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz brak możliwości odbioru odpadów komunalnych z Pani/Pana posesji. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również nie będą 

wykorzystywane do profilowania. 

 

…………………………………………… 

(data i podpis) 
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Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXV/233/2020 

Rady Gminy Ełk 

z dnia 26 listopada 2020 r. 

 

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

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

    xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/1996libutc/DeklaracjaOdpady/" 

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

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

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

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

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

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

    elementFormDefault="qualified" 

    targetNamespace="http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/1996libutc/DeklaracjaOdpady/" 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

    <xsd:simpleType 

        name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID91_type"> 

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

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:simpleType 

        

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID92_wnio_TrescD

okumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID94_type"> 

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

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:simpleType 

        

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID92_wnio_TrescD

okumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID93_type"> 

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

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:complexType 

        

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID92_wnio_TrescD

okumentu_wnio_Wartosc_type"> 

        <xsd:sequence> 
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            <xsd:element name="ID94" 

                

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID92_wnio_Tr

escDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID94_type"/> 

            <xsd:element name="ID93" 

                

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID92_wnio_Tr

escDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID93_type" 

            /> 

        </xsd:sequence> 

    </xsd:complexType> 

    <xsd:complexType 

        

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID92_wnio_TrescD

okumentu_type"> 

        <xsd:sequence> 

            <xsd:element name="Wartosc" 

                

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID92_wnio_Tr

escDokumentu_wnio_Wartosc_type" 

            /> 

        </xsd:sequence> 

    </xsd:complexType> 

    <xsd:complexType 

        name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID92_type"> 

        <xsd:sequence> 

            <xsd:element name="TrescDokumentu" 

                

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID92_wnio_Tr

escDokumentu_type" 

            /> 

        </xsd:sequence> 

    </xsd:complexType> 

    <xsd:simpleType 

        name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID95_type"> 

        <xsd:restriction base="xsd:date"/> 

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:simpleType 

        name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID36_type"> 

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

            <xsd:enumeration value="1"/> 

            <xsd:enumeration value="2"/> 

        </xsd:restriction> 

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:simpleType 

        name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID90_type"> 

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

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:simpleType 
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        name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID85_type"> 

        <xsd:list 

            

itemType="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID85_ele

ments_type" 

        /> 

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:simpleType 

        

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID85_elements_typ

e"> 

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

            <xsd:enumeration value="1"/> 

            <xsd:enumeration value="2"/> 

            <xsd:enumeration value="3"/> 

            <xsd:enumeration value="4"/> 

            <xsd:enumeration value="5"/> 

            <xsd:enumeration value="6"/> 

            <xsd:enumeration value="7"/> 

            <xsd:enumeration value="8"/> 

            <xsd:enumeration value="9"/> 

            <xsd:enumeration value="10"/> 

            <xsd:enumeration value="11"/> 

            <xsd:enumeration value="12"/> 

        </xsd:restriction> 

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:simpleType 

        name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID86_type"> 

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

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:simpleType 

        name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID87_type"> 

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

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:simpleType 

        name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID88_type"> 

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

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:simpleType 

        name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID89_type"> 

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

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:simpleType 

        name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID68_type"> 

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

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:simpleType 

        name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID69_type"> 

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

    <xsd:simpleType 

        name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID70_type"> 

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

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:simpleType 

        name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID71_type"> 

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

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:simpleType 

        name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID72_type"> 

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

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:simpleType 

        name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID73_type"> 

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

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:simpleType 

        name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID74_type"> 

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

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:simpleType 

        name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID75_type"> 

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

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:simpleType 

        name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID76_type"> 

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

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:simpleType 

        name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID77_type"> 

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

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:simpleType 

        name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID78_type"> 

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

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:simpleType 

        name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID79_type"> 

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

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:simpleType 

        name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID80_type"> 

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

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:simpleType 

        name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID81_type"> 

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

    </xsd:simpleType> 

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 11 – Poz. 5183



    <xsd:simpleType 

        name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID82_type"> 

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

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:simpleType 

        name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID83_type"> 

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

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:simpleType 

        name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID84_type"> 

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

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:simpleType 

        name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID37_type"> 

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

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:simpleType 

        name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID38_type"> 

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

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:simpleType 

        name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID12_type"> 

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

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:simpleType 

        name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID26_type"> 

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

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:simpleType 

        name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID27_type"> 

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

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:simpleType 

        name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID28_type"> 

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

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:simpleType 

        name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID29_type"> 

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

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:simpleType 

        name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID30_type"> 

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

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:simpleType 

        name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID31_type"> 

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

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:simpleType 
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        name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID32_type"> 

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

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:simpleType 

        name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID33_type"> 

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

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:simpleType 

        name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID34_type"> 

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

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:simpleType 

        name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID35_type"> 

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

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:simpleType 

        name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID16_type"> 

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

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:simpleType 

        name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID17_type"> 

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

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:simpleType 

        name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID18_type"> 

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

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:simpleType 

        name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID19_type"> 

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

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:simpleType 

        name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID20_type"> 

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

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:simpleType 

        name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID21_type"> 

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

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:simpleType 

        name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID22_type"> 

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

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:simpleType 

        name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID23_type"> 

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

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:simpleType 

        name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID24_type"> 
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        <xsd:restriction base="xsd:string"/> 

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:simpleType 

        name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID25_type"> 

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

            <xsd:enumeration value="1"/> 

            <xsd:enumeration value="2"/> 

        </xsd:restriction> 

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:simpleType 

        name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID13_type"> 

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

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:simpleType 

        name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID14_type"> 

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

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:simpleType 

        name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID15_type"> 

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

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:simpleType 

        name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID57_type"> 

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

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:simpleType 

        name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID58_type"> 

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

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:simpleType 

        name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID59_type"> 

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

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:simpleType 

        name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID60_type"> 

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

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:simpleType 

        name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID61_type"> 

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

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:simpleType 

        name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID62_type"> 

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

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:simpleType 

        name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID63_type"> 

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

    </xsd:simpleType> 
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    <xsd:simpleType 

        name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID64_type"> 

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

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:simpleType 

        name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID65_type"> 

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

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:simpleType 

        name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID66_type"> 

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

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:simpleType 

        name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID67_type"> 

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

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:simpleType 

        

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID9_wnio_TrescDo

kumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID41_type"> 

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

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:complexType 

        

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID9_wnio_TrescDo

kumentu_wnio_Wartosc_type"> 

        <xsd:sequence> 

            <xsd:element name="ID41" 

                

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID9_wnio_Tre

scDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID41_type" 

            /> 

        </xsd:sequence> 

    </xsd:complexType> 

    <xsd:complexType 

        

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID9_wnio_TrescDo

kumentu_type"> 

        <xsd:sequence> 

            <xsd:element name="Wartosc" 

                

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID9_wnio_Tre

scDokumentu_wnio_Wartosc_type" 

            /> 

        </xsd:sequence> 

    </xsd:complexType> 

    <xsd:complexType 

        name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID9_type"> 

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

                

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID9_wnio_Tre

scDokumentu_type" 

            /> 

        </xsd:sequence> 

    </xsd:complexType> 

    <xsd:simpleType 

        name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID43_type"> 

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

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:simpleType 

        name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID44_type"> 

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

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:simpleType 

        name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID45_type"> 

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

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:simpleType 

        name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID46_type"> 

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

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:simpleType 

        name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID47_type"> 

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

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:simpleType 

        name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID48_type"> 

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

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:simpleType 

        name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID49_type"> 

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

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:simpleType 

        name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID50_type"> 

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

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:simpleType 

        name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID51_type"> 

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

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:simpleType 

        name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID52_type"> 

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

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:simpleType 

        name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID53_type"> 
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        <xsd:restriction base="xsd:string"/> 

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:simpleType 

        name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID54_type"> 

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

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:simpleType 

        name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID55_type"> 

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

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:simpleType 

        name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID56_type"> 

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

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:simpleType 

        

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID10_wnio_TrescD

okumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID42_type"> 

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

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:complexType 

        

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID10_wnio_TrescD

okumentu_wnio_Wartosc_type"> 

        <xsd:sequence> 

            <xsd:element name="ID42" 

                

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID10_wnio_Tr

escDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID42_type" 

            /> 

        </xsd:sequence> 

    </xsd:complexType> 

    <xsd:complexType 

        

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID10_wnio_TrescD

okumentu_type"> 

        <xsd:sequence> 

            <xsd:element name="Wartosc" 

                

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID10_wnio_Tr

escDokumentu_wnio_Wartosc_type" 

            /> 

        </xsd:sequence> 

    </xsd:complexType> 

    <xsd:complexType 

        name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID10_type"> 

        <xsd:sequence> 

            <xsd:element name="TrescDokumentu" 
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type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID10_wnio_Tr

escDokumentu_type" 

            /> 

        </xsd:sequence> 

    </xsd:complexType> 

    <xsd:simpleType 

        name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID7_type"> 

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

            <xsd:enumeration value="1"/> 

            <xsd:enumeration value="2"/> 

            <xsd:enumeration value="3"/> 

        </xsd:restriction> 

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:simpleType 

        

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID6_wnio_TrescDo

kumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID11_type"> 

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

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:complexType 

        

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID6_wnio_TrescDo

kumentu_wnio_Wartosc_type"> 

        <xsd:sequence> 

            <xsd:element name="ID11" 

                

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID6_wnio_Tre

scDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID11_type" 

            /> 

        </xsd:sequence> 

    </xsd:complexType> 

    <xsd:complexType 

        

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID6_wnio_TrescDo

kumentu_type"> 

        <xsd:sequence> 

            <xsd:element name="Wartosc" 

                

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID6_wnio_Tre

scDokumentu_wnio_Wartosc_type" 

            /> 

        </xsd:sequence> 

    </xsd:complexType> 

    <xsd:complexType 

        name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID6_type"> 

        <xsd:sequence> 

            <xsd:element name="TrescDokumentu" 
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type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID6_wnio_Tre

scDokumentu_type" 

            /> 

        </xsd:sequence> 

    </xsd:complexType> 

    <xsd:simpleType 

        

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID8_wnio_TrescDo

kumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID40_type"> 

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

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:complexType 

        

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID8_wnio_TrescDo

kumentu_wnio_Wartosc_type"> 

        <xsd:sequence> 

            <xsd:element name="ID40" 

                

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID8_wnio_Tre

scDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID40_type" 

            /> 

        </xsd:sequence> 

    </xsd:complexType> 

    <xsd:complexType 

        

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID8_wnio_TrescDo

kumentu_type"> 

        <xsd:sequence> 

            <xsd:element name="Wartosc" 

                

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID8_wnio_Tre

scDokumentu_wnio_Wartosc_type" 

            /> 

        </xsd:sequence> 

    </xsd:complexType> 

    <xsd:complexType 

        name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID8_type"> 

        <xsd:sequence> 

            <xsd:element name="TrescDokumentu" 

                

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID8_wnio_Tre

scDokumentu_type" 

            /> 

        </xsd:sequence> 

    </xsd:complexType> 

    <xsd:simpleType 

        name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID5_type"> 

        <xsd:restriction base="xsd:string"> 
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            <xsd:enumeration value="1"/> 

            <xsd:enumeration value="2"/> 

            <xsd:enumeration value="3"/> 

            <xsd:enumeration value="4"/> 

            <xsd:enumeration value="5"/> 

            <xsd:enumeration value="6"/> 

        </xsd:restriction> 

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:simpleType 

        name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID0_type"> 

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

            <xsd:enumeration value="1"/> 

            <xsd:enumeration value="2"/> 

        </xsd:restriction> 

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:simpleType 

        

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID2_wnio_TrescDo

kumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID4_type"> 

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

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:simpleType 

        

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID2_wnio_TrescDo

kumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID3_type"> 

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

            <xsd:enumeration value="1"/> 

            <xsd:enumeration value="2"/> 

            <xsd:enumeration value="3"/> 

            <xsd:enumeration value="4"/> 

        </xsd:restriction> 

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:complexType 

        

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID2_wnio_TrescDo

kumentu_wnio_Wartosc_type"> 

        <xsd:sequence> 

            <xsd:element name="ID4" 

                

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID2_wnio_Tre

scDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID4_type"/> 

            <xsd:element name="ID3" 

                

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID2_wnio_Tre

scDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID3_type" 

            /> 

        </xsd:sequence> 

    </xsd:complexType> 

    <xsd:complexType 
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name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID2_wnio_TrescDo

kumentu_type"> 

        <xsd:sequence> 

            <xsd:element name="Wartosc" 

                

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID2_wnio_Tre

scDokumentu_wnio_Wartosc_type" 

            /> 

        </xsd:sequence> 

    </xsd:complexType> 

    <xsd:complexType 

        name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID2_type"> 

        <xsd:sequence> 

            <xsd:element name="TrescDokumentu" 

                

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID2_wnio_Tre

scDokumentu_type" 

            /> 

        </xsd:sequence> 

    </xsd:complexType> 

    <xsd:simpleType 

        name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID1_type"> 

        <xsd:restriction base="xsd:date"/> 

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:simpleType 

        name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID39_type"> 

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

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:complexType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_type"> 

        <xsd:sequence> 

            <xsd:element name="ID91" 

                

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID91_type"/> 

            <xsd:element name="ID92" 

                

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID92_type" 

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

            <xsd:element name="ID95" 

                

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID95_type"/> 

            <xsd:element name="ID36" 

                

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID36_type"/> 

            <xsd:element name="ID90" 

                

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID90_type"/> 

            <xsd:element name="ID85" 
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type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID85_type"/> 

            <xsd:element name="ID86" 

                

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID86_type"/> 

            <xsd:element name="ID87" 

                

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID87_type"/> 

            <xsd:element name="ID88" 

                

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID88_type"/> 

            <xsd:element name="ID89" 

                

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID89_type"/> 

            <xsd:element name="ID68" 

                

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID68_type"/> 

            <xsd:element name="ID69" 

                

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID69_type"/> 

            <xsd:element name="ID70" 

                

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID70_type"/> 

            <xsd:element name="ID71" 

                

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID71_type"/> 

            <xsd:element name="ID72" 

                

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID72_type"/> 

            <xsd:element name="ID73" 

                

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID73_type"/> 

            <xsd:element name="ID74" 

                

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID74_type"/> 

            <xsd:element name="ID75" 

                

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID75_type"/> 

            <xsd:element name="ID76" 

                

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID76_type"/> 

            <xsd:element name="ID77" 

                

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID77_type"/> 

            <xsd:element name="ID78" 

                

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID78_type"/> 

            <xsd:element name="ID79" 
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type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID79_type"/> 

            <xsd:element name="ID80" 

                

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID80_type"/> 

            <xsd:element name="ID81" 

                

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID81_type"/> 

            <xsd:element name="ID82" 

                

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID82_type"/> 

            <xsd:element name="ID83" 

                

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID83_type"/> 

            <xsd:element name="ID84" 

                

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID84_type"/> 

            <xsd:element name="ID37" 

                

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID37_type"/> 

            <xsd:element name="ID38" 

                

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID38_type"/> 

            <xsd:element name="ID12" 

                

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID12_type"/> 

            <xsd:element name="ID26" 

                

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID26_type"/> 

            <xsd:element name="ID27" 

                

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID27_type"/> 

            <xsd:element name="ID28" 

                

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID28_type"/> 

            <xsd:element name="ID29" 

                

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID29_type"/> 

            <xsd:element name="ID30" 

                

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID30_type"/> 

            <xsd:element name="ID31" 

                

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID31_type"/> 

            <xsd:element name="ID32" 

                

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID32_type"/> 

            <xsd:element name="ID33" 
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type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID33_type"/> 

            <xsd:element name="ID34" 

                

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID34_type"/> 

            <xsd:element name="ID35" 

                

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID35_type"/> 

            <xsd:element name="ID16" 

                

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID16_type"/> 

            <xsd:element name="ID17" 

                

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID17_type"/> 

            <xsd:element name="ID18" 

                

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID18_type"/> 

            <xsd:element name="ID19" 

                

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID19_type"/> 

            <xsd:element name="ID20" 

                

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID20_type"/> 

            <xsd:element name="ID21" 

                

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID21_type"/> 

            <xsd:element name="ID22" 

                

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID22_type"/> 

            <xsd:element name="ID23" 

                

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID23_type"/> 

            <xsd:element name="ID24" 

                

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID24_type"/> 

            <xsd:element name="ID25" 

                

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID25_type"/> 

            <xsd:element name="ID13" 

                

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID13_type"/> 

            <xsd:element name="ID14" 

                

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID14_type"/> 

            <xsd:element name="ID15" 

                

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID15_type"/> 

            <xsd:element name="ID57" 
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type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID57_type"/> 

            <xsd:element name="ID58" 

                

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID58_type"/> 

            <xsd:element name="ID59" 

                

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID59_type"/> 

            <xsd:element name="ID60" 

                

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID60_type"/> 

            <xsd:element name="ID61" 

                

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID61_type"/> 

            <xsd:element name="ID62" 

                

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID62_type"/> 

            <xsd:element name="ID63" 

                

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID63_type"/> 

            <xsd:element name="ID64" 

                

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID64_type"/> 

            <xsd:element name="ID65" 

                

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID65_type"/> 

            <xsd:element name="ID66" 

                

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID66_type"/> 

            <xsd:element name="ID67" 

                

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID67_type"/> 

            <xsd:element name="ID9" 

                

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID9_type" 

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

            <xsd:element name="ID43" 

                

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID43_type"/> 

            <xsd:element name="ID44" 

                

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID44_type"/> 

            <xsd:element name="ID45" 

                

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID45_type"/> 

            <xsd:element name="ID46" 

                

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID46_type"/> 

            <xsd:element name="ID47" 
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type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID47_type"/> 

            <xsd:element name="ID48" 

                

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID48_type"/> 

            <xsd:element name="ID49" 

                

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID49_type"/> 

            <xsd:element name="ID50" 

                

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID50_type"/> 

            <xsd:element name="ID51" 

                

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID51_type"/> 

            <xsd:element name="ID52" 

                

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID52_type"/> 

            <xsd:element name="ID53" 

                

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID53_type"/> 

            <xsd:element name="ID54" 

                

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID54_type"/> 

            <xsd:element name="ID55" 

                

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID55_type"/> 

            <xsd:element name="ID56" 

                

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID56_type"/> 

            <xsd:element name="ID10" 

                

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID10_type" 

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

            <xsd:element name="ID7" 

                

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID7_type"/> 

            <xsd:element name="ID6" 

                

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID6_type" 

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

            <xsd:element name="ID8" 

                

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID8_type" 

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

            <xsd:element name="ID5" 

                

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID5_type"/> 

            <xsd:element name="ID0" 
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type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID0_type"/> 

            <xsd:element name="ID2" 

                

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID2_type" 

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

            <xsd:element name="ID1" 

                

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID1_type"/> 

            <xsd:element name="ID39" 

                

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID39_type" 

            /> 

        </xsd:sequence> 

    </xsd:complexType> 

    <xsd:complexType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_type"> 

        <xsd:complexContent> 

            <xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp"> 

                <xsd:sequence> 

                    <xsd:element name="Wartosc" 

                        

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_type"/> 

                </xsd:sequence> 

            </xsd:extension>    

        </xsd:complexContent> 

    </xsd:complexType> 

    <xsd:complexType name="documentSchema_wnio_Dokument_type"> 

        <xsd:sequence> 

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

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

            <xsd:element name="TrescDokumentu" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_type"/> 

            <xsd:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 

        </xsd:sequence> 

    </xsd:complexType> 

    <xsd:complexType name="documentSchema_type"> 

        <xsd:sequence> 

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

        </xsd:sequence> 

    </xsd:complexType> 

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

</xsd:schema> 
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