
UCHWAŁA NR 75.IX.2015
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 19 marca 2015 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2013 r. 
poz. 594 z późn. zm.), art. 6n w związku z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (jt. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)

Rada Miasta Częstochowy
uchwala:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są składać deklarację w Częstochowskim Przedsiębiorstwie 
Komunalnym Sp. z o.o. ul. Focha 19/21 w Częstochowie, w postaci papierowej lub za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej.

2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć 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 uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wójt, 
burmistrz lub prezydent miasta zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim 
przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

4. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych 
powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację 
w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany. 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.

§ 3. 1. Dla deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1, 
składanych za pomocą komunikacji elektronicznej, określa się format elektroniczny oraz układ informacji 
i powiązań między danymi w formacie danych XML – stanowiących integralne części załącznika nr 2 do 
niniejszej uchwały.

2. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi muszą być przesłane 
z wykorzystaniem interfejsu dostępnego na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 25 marca 2015 r.

Poz. 1737



3. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi muszą być opatrzone 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu 
w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 
262 z późn. zm.), albo profilem zaufanym w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (jt. Dz. U. z 2014 r., poz. 1114).

4. Przekazywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi musi odbywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo, 
wiarygodność i niezaprzeczalność danych w nich zawartych oraz w sposób zapewniający ich ochronę przed 
nieuprawnionym dostępem.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 5. 1. Traci moc uchwała nr 632/XXXV/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 marca 2013 r. 
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmieniona 
uchwałą nr 828/XLVII/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.

2. Dotychczas złożone deklaracje zachowują swoją moc i są wiążące.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2015 r.

 

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy

Zdzisław Wolski
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POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, 
DUśYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

 

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 75.IX.2015 
Rady Miasta Częstochowy  
z dnia 19 marca 2015 r. 
  

                  

DO-1 
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI  

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity 

Dz.U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.) 

Składający: Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują oraz właściciel nieruchomości na której nie 

zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy o utrzymaniu  czystości i porządku w gminach
1
 

Termin składania: W ciągu 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca lub powstania odpadów 

komunalnych lub 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji 

Miejsce składania: Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka  z o.o., ul. Focha 19/21, Częstochowa         

42-217 

A. PODMIOT DO KTÓREGO SKŁADANA JEST DEKLARACJA  

3. Nazwa i adres siedziby organu, do którego naleŜy złoŜyć deklarację 

Prezydent Miasta Częstochowy 
w imieniu którego działa  

Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
B. OBOWIĄZEK ZŁOśENIA DEKLARACJI  
Obowiązek złoŜenia deklaracji wynika z art. 6k ustawy 

4. Cel złoŜenia deklaracji (zaznacz właściwy kwadrat) 

   złoŜenie deklaracji   korekta deklaracji (data zaistnienia zmian ____ - ____ - _________) 

    (dzień -miesiąc      –rok) 
 

                                                 
1
 W zabudowie wielolokalowej deklarację składa wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia mieszkaniowa lub inny 

podmiot władający nieruchomością 

 
1. PESEL/REGON WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI 

 
              

2. Dzień-Miesiąc-Rok 

      ……..-….....-…………... 
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C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOśENIA DEKLARACJI 

5. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

  Właściciel nieruchomości  Współwłaściciel  Najemca, dzierŜawca 

  UŜytkownik wieczysty  Spółdzielnia mieszkaniowa lub wspólnota mieszkaniowa 

  Inny podmiot władający nieruchomością 
 

D. DANE IDENTYFIKACYJNE  

D.1 Osoba fizyczna 

6. Nazwisko 

 

7. Pierwsze imię, drugie imię 

8. Data urodzenia 

____-____-_________ 

(dzień -miesiąc  –

rok) 

9. Nr telefonu 

 

10. Adres e-mail 

11. Imię ojca 

 

12. Imię matki 

 
 

D.2. Pozostałe podmioty 

13. Nazwisko/a i Imię/ona wspólników/Pełna nazwa 

14. Nr KRS/CEIDG 

 

15. NIP 

16. Nr telefonu 17. Adres e-mail 

 
 

D.3. DANE NIERUCHOMOŚCI – na której powstają odpady komunalne2 

18. Ulica 19. Nr domu 20. Nr lokalu 

21. Kod pocztowy 22. Poczta 

 

D.4. ADRES DO KORESPONDENCJI – jeśli jest inny, niŜ adres nieruchomości określony  
w punkcie D.3. 

23. Kraj 

 

24.Województwo 25. Powiat 

26. Gmina 27. Ulica 

 

28. Nr domu 29. Nr lokalu 

30. Miejscowość 

 

31. Kod  pocztowy 32. Poczta 

  

                                                 
2
 Dla kaŜdej nieruchomości naleŜy złoŜyć odrębną deklarację. 
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E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – nieruchomość na której 
zamieszkują mieszkańcy 

Stawka opłaty (określona w Uchwale Rady Miasta Częstochowy w 

sprawie wysokości tej opłaty
3
) 

 

33. 

 

zł/ osobę 

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części D3 

 

 

34. 

 

MIESIĘCZNA KWOTA OPŁATY (kwotę z pozycji 33  naleŜy 
pomnoŜyć przez liczbę osób wskazanych w pozycji 34) 
 

35. 

 

zł/miesiąc 
 

F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – nieruchomość, na której nie 
zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne 

Pojemność pojemnika        

ilość pojemników na odpady 
wytworzone w związku z 
prowadzeniem działalności 
gospodarczej 

36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 

ilość pojemników na odpady 
wytworzone na innych 
nieruchomościach niezamieszkanych 

43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 

Stawka miesięczna4 

 

 

 

50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 

 

MIESIĘCZNA KWOTA OPŁATY 
[suma iloczynów wybranych ilości pojemników (poz. od 36 do 49) oraz 

odpowiedniej stawki miesięcznej opłaty (poz. od 50 do 56)] 

57. 

 

zł/miesiąc 
  

                                                 
3
 W punkcie 33 naleŜy wskazać stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określoną w Uchwale Rady 

Miasta Częstochowy w sprawie ustalenia metody i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
4
 W punkcie naleŜy wskazać stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określoną w Uchwale Rady 

Miasta Częstochowy w sprawie ustalenia opłaty za pojemnik o określonej pojemności 
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G. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – nieruchomość, która w części 
stanowi nieruchomość zamieszkaną i niezamieszkaną 

MIESIĘCZNA KWOTA OPŁATY 
(suma opłat wskazanych w pozycji 35, 57) 

 

58. 

 

zł/miesiąc 
 

H. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – STAWKA RYCZAŁTOWA – 
nieruchomość na której znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku 

ROCZNA STAWKA OPŁATY ( określona w Uchwale Rady Miasta 

Częstochowy)
5
 

 

59. 

 

zł/rok 

LICZBA NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE 
REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE6 
 

60. 

 

ROCZNA KWOTA OPŁATY (iloczyn kwoty opłaty z pozycji 59 i 60) 

 

 

61. 

 

zł/rok 
 

I. ZAŁĄCZNIKI: (naleŜy wymienić liczbę i rodzaj załączanych dokumentów) 

1. ……………………………………………………………. 

2. ……………………………………………………………. 

3. ……………………………………………………………. 

4. ……………………………………………………………. 

5. ……………………………………………………………. 
 

J. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ             
Oświadczam, Ŝe podane w deklaracji dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

62. Data 

 

 

 

63. Czytelny podpis właściciela 

nieruchomości 

64. Czytelny podpis pełnomocnika 

 

                                                 
5
 W punkcie 59 naleŜy wskazać stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określoną w Uchwale Rady 

Miasta Częstochowy w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku 

letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 
6
 W przypadku, kiedy nieruchomość przeznaczona na cele rekreacyjno-wypoczynkowe podzielona jest pomiędzy wielu 

uŜytkowników naleŜy wpisać liczbę wszystkich wydzielonych części. 
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J. ADNOTACJE ORGANU 
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POUCZENIE: 
1. JeŜeli deklaracja składana jest wyłącznie dla nieruchomości zamieszkanej nie wypełnia się części F, G, H  

2. JeŜeli deklaracja składana jest wyłącznie dla nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy a 

powstają odpady komunalne nie wypełnia się części E, G i H. 

3. JeŜeli deklaracja składana jest wyłącznie dla nieruchomości na której znajdują się domki letniskowe, lub 

innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie 

przez część roku nie wypełnia się części E,F i G. 

4. JeŜeli deklaracja składana jest dla nieruchomości, która w  części stanowi nieruchomość zamieszkaną i w 

części nieruchomość niezamieszkaną oraz w części nieruchomość na której znajdują się domki letniskowe, 

lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych 

jedynie przez część roku deklarację wypełnia się w całości. 

5. W przypadku niewpłacenia  w obowiązujących terminach kwoty opłaty określonej w deklaracji lub 

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

wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym 

w administracji (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.). 

6. Numer rachunku bankowego, na który naleŜy dokonywać wpłat, kaŜdy właściciel nieruchomości otrzyma  

po zweryfikowaniu złoŜonej deklaracji. 

7. W przypadku niezłoŜenia deklaracji w terminie albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych  

w deklaracji, Prezydent Miasta, w którego imieniu działa Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne 

Sp. z o.o. określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami, biorąc pod uwagę 

uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o 

podobnym charakterze.  

8. W przypadku gdy odpady komunalne na danej nieruchomości nie  są zbierane w sposób selektywny 

Prezydent Miasta, w którego imieniu działa Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 

określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami z uwzględnieniem stawki opłaty 

właściwej dla nieselektywnego sposobu zbierania odpadów komunalnych ustalonej Uchwałą Rady Miasta 

Częstochowa.  

9. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest złoŜyć 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.  

10. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości naleŜnej opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji  ilości odpadów komunalnych powstających na danej 

nieruchomości, właściciel nieruchomości obowiązany jest złoŜyć nową deklarację w terminie 14 dni od 

dnia wystąpienia zmiany.  

11. 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. 

12. W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Prezydent 

Miasta  

w imieniu którego działa Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne zawiadamia właściciela 

nieruchomości  

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki 

opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany 

do złoŜenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 

podanej w zawiadomieniu. 

13. W przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej działalności gospodarczej opłatę 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w ramach opłaty dotyczącej nieruchomości, na 

której zamieszkują mieszkańcy. 
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14. W przypadku złoŜenia korekty deklaracji lub nowej deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z 

tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie stwierdza się nadpłaty w tej opłacie za 

miesiące, w których usługa odbierania odpadów komunalnych była świadczona. 

15. Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Częstochowa  w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za  

gospodarowanie odpadami komunalnymi do deklaracji właściciele nieruchomości są zobowiązani  

dołączyć: 

1) w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, 

a) kopię dotychczasowej umowy na odbiór odpadów komunalnych, 

2) w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy: 

a) kopię dotychczasowej umowy na odbiór odpadów komunalnych, 

b) dokument potwierdzający odpowiednio fakt prowadzenia w danej nieruchomości działalności 

gospodarczej lub jej zawieszenia lub zakończenia. 
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Załącznik Nr 2   
do Uchwały Nr 75.IX.2015  
Rady Miasta Czestochowy   
z dnia 19 marca 2015 r. 

 

 

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

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

attributeFormDefault="unqualified"> 

 

 <xs:element name="DeklaracjaDO1"> 

  <xs:annotation> 

   <xs:documentation>Deklaracja DO-1 o wysokości opłaty za gospodarowanie opłatami 

komunalnymi.</xs:documentation> 

  </xs:annotation> 

  <xs:complexType> 

   <xs:sequence> 

    <xs:element name="Naglowek" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 

     <xs:annotation> 

      <xs:documentation>Nagłówek deklaracji.</xs:documentation> 

     </xs:annotation> 

     <xs:complexType> 

      <xs:sequence> 

       <xs:element name="Data" type="xs:date" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 

        <xs:annotation> 

         <xs:documentation>Data wypełnienia deklaracji w formacie rrrr-mm-

dd.</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

       </xs:element> 

       <xs:element name="Adresat" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 

        <xs:annotation> 

         <xs:documentation>Nazwa podmiotu do którego składana jest 

deklaracja</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

        <xs:simpleType> 

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

          <xs:minLength value="1"/> 

          <xs:maxLength value="1024"/> 

         </xs:restriction> 

        </xs:simpleType> 

       </xs:element> 

       <xs:choice id="IdentyfikatorPodmiotu"> 

        <xs:annotation> 

         <xs:documentation>Identyfikator podmiotu składającego deklarację (PESEL 

lub REGON).</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

        <xs:element name="REGON" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 

         <xs:annotation> 

          <xs:documentation>Numer REGON podmiotu składającego 

deklarację</xs:documentation> 

         </xs:annotation> 

         <xs:simpleType> 

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

           <xs:minLength value="9"/> 

           <xs:maxLength value="14"/> 

          </xs:restriction> 

         </xs:simpleType> 

        </xs:element> 

        <xs:element name="PESEL" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 

         <xs:annotation> 

          <xs:documentation>Numer PESEL osoby składającej 

deklarację</xs:documentation> 

         </xs:annotation> 

         <xs:simpleType> 

          <xs:restriction base="xs:string"> 
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           <xs:minLength value="11"/> 

           <xs:maxLength value="11"/> 

          </xs:restriction> 

         </xs:simpleType> 

        </xs:element> 

       </xs:choice> 

       <xs:element name="CelZlozenia" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 

        <xs:annotation> 

         <xs:documentation>Cel złoŜenia deklaracji. MoŜe przyjmować dwie 

wartości.</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

        <xs:simpleType> 

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

          <xs:enumeration value="Z"> 

           <xs:annotation> 

            <xs:documentation>ZłoŜenie deklaracji</xs:documentation> 

           </xs:annotation> 

          </xs:enumeration> 

          <xs:enumeration value="K"> 

           <xs:annotation> 

            <xs:documentation>Korekta deklaracji</xs:documentation> 

           </xs:annotation> 

          </xs:enumeration> 

         </xs:restriction> 

        </xs:simpleType> 

       </xs:element> 

       <xs:element name="DataZmiany" type="xs:date" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

        <xs:annotation> 

         <xs:documentation>Data zaistnienia zmiany. Wypełaniana jedynie w 

przypadku korekty deklaracji. Wymagany format to rrrr-mm-dd.</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

       </xs:element> 

      </xs:sequence> 

     </xs:complexType> 

    </xs:element> 

    <xs:element name="Podmiot" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 

     <xs:annotation> 

      <xs:documentation>Rodzaj podmiotu oraz jego dane 

identyfikacyjne.</xs:documentation> 

     </xs:annotation> 

     <xs:complexType> 

      <xs:sequence> 

       <xs:element name="RodzajPodmiotu" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 

        <xs:annotation> 

         <xs:documentation>Rodzaj podmiotu składającego 

deklarację.</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

        <xs:simpleType> 

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

          <xs:enumeration value="WN"> 

           <xs:annotation> 

            <xs:documentation>Właściciel nieruchomości</xs:documentation> 

           </xs:annotation> 

          </xs:enumeration> 

          <xs:enumeration value="WSPN"> 

           <xs:annotation> 

            <xs:documentation>Współwłaściciel nieruchomości</xs:documentation> 

           </xs:annotation> 

          </xs:enumeration> 

          <xs:enumeration value="ND"> 

           <xs:annotation> 

            <xs:documentation>Najemca, dzierŜawca</xs:documentation> 

           </xs:annotation> 

          </xs:enumeration> 

          <xs:enumeration value="UW"> 

           <xs:annotation> 

            <xs:documentation>UŜytkownik wieczysty</xs:documentation> 
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           </xs:annotation> 

          </xs:enumeration> 

          <xs:enumeration value="SMWM"> 

           <xs:annotation> 

            <xs:documentation> 

             Spółdzielnia mieszkaniowa lub wspólnota mieszkaniowa 

            </xs:documentation> 

           </xs:annotation> 

          </xs:enumeration> 

          <xs:enumeration value="IP"> 

           <xs:annotation> 

            <xs:documentation>Inny podmiot władający 

nieruchomością</xs:documentation> 

           </xs:annotation> 

          </xs:enumeration> 

         </xs:restriction> 

        </xs:simpleType> 

       </xs:element> 

       <xs:element name="OsobaFizyczna" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

        <xs:annotation> 

         <xs:documentation>Dane osoby fizycznej składającej 

deklarację.</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

        <xs:complexType> 

         <xs:sequence> 

          <xs:element name="Nazwisko" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 

           <xs:annotation> 

            <xs:documentation>Nazwisko</xs:documentation> 

           </xs:annotation> 

           <xs:simpleType> 

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

             <xs:minLength value="1"/> 

             <xs:maxLength value="50"/> 

            </xs:restriction> 

           </xs:simpleType> 

          </xs:element> 

          <xs:element name="ImiePierwsze" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 

           <xs:annotation> 

            <xs:documentation>Imię - pierwsze</xs:documentation> 

           </xs:annotation> 

           <xs:simpleType> 

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

             <xs:minLength value="1"/> 

             <xs:maxLength value="30"/> 

            </xs:restriction> 

           </xs:simpleType> 

          </xs:element> 

          <xs:element name="ImieDrugie" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

           <xs:annotation> 

            <xs:documentation>Imię - drugie</xs:documentation> 

           </xs:annotation> 

           <xs:simpleType> 

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

             <xs:minLength value="1"/> 

             <xs:maxLength value="30"/> 

            </xs:restriction> 

           </xs:simpleType> 

          </xs:element> 

          <xs:element name="DataUrodzenia" type="xs:date" minOccurs="1" 

maxOccurs="1"> 

           <xs:annotation> 

            <xs:documentation>Data urodzenia podawana w formacie rrrr-mm-

dd</xs:documentation> 

           </xs:annotation> 

          </xs:element> 

          <xs:element name="Telefon" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

           <xs:annotation> 
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            <xs:documentation>Numer telefonu</xs:documentation> 

           </xs:annotation> 

           <xs:simpleType> 

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

             <xs:minLength value="1"/> 

             <xs:maxLength value="30"/> 

            </xs:restriction> 

           </xs:simpleType> 

          </xs:element> 

          <xs:element name="Email" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

           <xs:annotation> 

            <xs:documentation>Adres e-mail</xs:documentation> 

           </xs:annotation> 

           <xs:simpleType> 

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

             <xs:minLength value="1"/> 

             <xs:maxLength value="50"/> 

            </xs:restriction> 

           </xs:simpleType> 

          </xs:element> 

          <xs:element name="ImieOjca" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

           <xs:annotation> 

            <xs:documentation>Imię ojca</xs:documentation> 

           </xs:annotation> 

           <xs:simpleType> 

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

             <xs:minLength value="1"/> 

             <xs:maxLength value="30"/> 

            </xs:restriction> 

           </xs:simpleType> 

          </xs:element> 

          <xs:element name="ImieMatki" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

           <xs:annotation> 

            <xs:documentation>Imię matki</xs:documentation> 

           </xs:annotation> 

           <xs:simpleType> 

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

             <xs:minLength value="1"/> 

             <xs:maxLength value="30"/> 

            </xs:restriction> 

           </xs:simpleType> 

          </xs:element> 

         </xs:sequence> 

        </xs:complexType> 

       </xs:element> 

       <xs:element name="InnyPodmiot" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

        <xs:annotation> 

         <xs:documentation>Dane innych podmiotów składających 

deklarację.</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

        <xs:complexType> 

         <xs:sequence> 

          <xs:element name="Nazwa" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 

           <xs:annotation> 

            <xs:documentation>Nazwisko/a i imię/ona wspólników/Pełna nazwa 

podmiotu.</xs:documentation> 

           </xs:annotation> 

           <xs:simpleType> 

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

             <xs:minLength value="1"/> 

             <xs:maxLength value="1024"/> 

            </xs:restriction> 

           </xs:simpleType> 

          </xs:element> 

          <xs:element name="KrsCeidg" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

           <xs:annotation> 

            <xs:documentation>Nr KRS/CEIDG</xs:documentation> 
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           </xs:annotation> 

           <xs:simpleType> 

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

             <xs:minLength value="1"/> 

             <xs:maxLength value="254"/> 

            </xs:restriction> 

           </xs:simpleType> 

          </xs:element> 

          <xs:element name="NIP" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

           <xs:annotation> 

            <xs:documentation>Numer NIP (podawany bez separatorów np. 

0000000000)</xs:documentation> 

           </xs:annotation> 

           <xs:simpleType> 

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

             <xs:minLength value="10"/> 

             <xs:maxLength value="10"/> 

            </xs:restriction> 

           </xs:simpleType> 

          </xs:element> 

          <xs:element name="Telefon" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

           <xs:annotation> 

            <xs:documentation>Numer telefonu</xs:documentation> 

           </xs:annotation> 

           <xs:simpleType> 

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

             <xs:minLength value="1"/> 

             <xs:maxLength value="30"/> 

            </xs:restriction> 

           </xs:simpleType> 

          </xs:element> 

          <xs:element name="Email" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

           <xs:annotation> 

            <xs:documentation>Adres e-mail</xs:documentation> 

           </xs:annotation> 

           <xs:simpleType> 

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

             <xs:minLength value="1"/> 

             <xs:maxLength value="50"/> 

            </xs:restriction> 

           </xs:simpleType> 

          </xs:element> 

         </xs:sequence> 

        </xs:complexType> 

       </xs:element> 

      </xs:sequence>      

     </xs:complexType> 

    </xs:element> 

    <xs:element name="Nieruchomosc" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 

     <xs:annotation> 

      <xs:documentation>Dane nieruchomości, której dotyczy 

deklarcja.</xs:documentation> 

     </xs:annotation> 

     <xs:complexType> 

      <xs:sequence> 

       <xs:element name="Ulica" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

        <xs:annotation> 

         <xs:documentation>Adres nieruchomości - ulica.</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

        <xs:simpleType> 

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

          <xs:minLength value="1"/> 

          <xs:maxLength value="50"/> 

         </xs:restriction> 

        </xs:simpleType> 

       </xs:element> 

       <xs:element name="NrBudynku" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 
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        <xs:annotation> 

         <xs:documentation>Adres nieruchomości - nr budynku.</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

        <xs:simpleType> 

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

          <xs:minLength value="1"/> 

          <xs:maxLength value="20"/> 

         </xs:restriction> 

        </xs:simpleType> 

       </xs:element> 

       <xs:element name="NrLokalu" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

        <xs:annotation> 

         <xs:documentation>Adres nieruchomości - numer lokalu.</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

        <xs:simpleType> 

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

          <xs:minLength value="1"/> 

          <xs:maxLength value="20"/> 

         </xs:restriction> 

        </xs:simpleType> 

       </xs:element> 

       <xs:element name="KodPocztowy" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 

        <xs:annotation> 

         <xs:documentation>Adres nieruchomości - kod pocztowy podawany w formacie 

00-000.</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

        <xs:simpleType> 

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

          <xs:minLength value="6"/> 

          <xs:maxLength value="6"/> 

         </xs:restriction> 

        </xs:simpleType> 

       </xs:element> 

       <xs:element name="Poczta" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 

        <xs:annotation> 

         <xs:documentation>Adres nieruchomości - poczta.</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

        <xs:simpleType> 

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

          <xs:minLength value="1"/> 

          <xs:maxLength value="50"/> 

         </xs:restriction> 

        </xs:simpleType> 

       </xs:element> 

      </xs:sequence> 

     </xs:complexType> 

    </xs:element> 

    <xs:element name="AdresKorespondencyjny" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

     <xs:annotation> 

      <xs:documentation>Adres do korespondencji.</xs:documentation> 

     </xs:annotation> 

     <xs:complexType> 

      <xs:sequence> 

       <xs:element name="Kraj" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 

        <xs:annotation> 

         <xs:documentation>Adres korespondencyjny - kraj.</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

        <xs:simpleType> 

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

          <xs:minLength value="1"/> 

          <xs:maxLength value="50"/> 

         </xs:restriction> 

        </xs:simpleType> 

       </xs:element> 

       <xs:element name="Wojewodztwo" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

        <xs:annotation> 
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         <xs:documentation>Adres korespondencyjny - 

wojewódzwtwo.</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

        <xs:simpleType> 

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

          <xs:minLength value="1"/> 

          <xs:maxLength value="50"/> 

         </xs:restriction> 

        </xs:simpleType> 

       </xs:element> 

       <xs:element name="Powiat" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

        <xs:annotation> 

         <xs:documentation>Adres korespondencyjny - powiat.</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

        <xs:simpleType> 

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

          <xs:minLength value="1"/> 

          <xs:maxLength value="50"/> 

         </xs:restriction> 

        </xs:simpleType> 

       </xs:element> 

       <xs:element name="Gmina" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

        <xs:annotation> 

         <xs:documentation>Adres korespondencyjny - gmina.</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

        <xs:simpleType> 

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

          <xs:minLength value="1"/> 

          <xs:maxLength value="50"/> 

         </xs:restriction> 

        </xs:simpleType> 

       </xs:element> 

       <xs:element name="Ulica" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

        <xs:annotation> 

         <xs:documentation>Adres korespondencyjny - ulica.</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

        <xs:simpleType> 

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

          <xs:minLength value="1"/> 

          <xs:maxLength value="50"/> 

         </xs:restriction> 

        </xs:simpleType> 

       </xs:element> 

       <xs:element name="NrBudynku" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

        <xs:annotation> 

         <xs:documentation>Adres korespondencyjny - nr 

budynku.</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

        <xs:simpleType> 

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

          <xs:minLength value="1"/> 

          <xs:maxLength value="20"/> 

         </xs:restriction> 

        </xs:simpleType> 

       </xs:element> 

       <xs:element name="NrLokalu" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

        <xs:annotation> 

         <xs:documentation>Adres korespondencyjny - numer 

lokalu.</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

        <xs:simpleType> 

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

          <xs:minLength value="1"/> 

          <xs:maxLength value="20"/> 

         </xs:restriction> 

        </xs:simpleType> 

       </xs:element> 
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       <xs:element name="Miejscowosc" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

        <xs:annotation> 

         <xs:documentation>Adres korespondencyjny - 

miejscowość.</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

        <xs:simpleType> 

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

          <xs:minLength value="1"/> 

          <xs:maxLength value="50"/> 

         </xs:restriction> 

        </xs:simpleType> 

       </xs:element> 

       <xs:element name="KodPocztowy" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

        <xs:annotation> 

         <xs:documentation>Adres korespondencyjny - kod pocztowy podawany w 

formacie 00-000.</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

        <xs:simpleType> 

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

          <xs:minLength value="6"/> 

          <xs:maxLength value="6"/> 

         </xs:restriction> 

        </xs:simpleType> 

       </xs:element> 

       <xs:element name="Poczta" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

        <xs:annotation> 

         <xs:documentation>Adres korespondencyjny - poczta.</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

        <xs:simpleType> 

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

          <xs:minLength value="1"/> 

          <xs:maxLength value="50"/> 

         </xs:restriction> 

        </xs:simpleType> 

       </xs:element> 

      </xs:sequence> 

     </xs:complexType> 

    </xs:element> 

    <xs:element name="OplataZamieszkane" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

     <xs:annotation> 

      <xs:documentation>Ołata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 

nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy.</xs:documentation> 

     </xs:annotation> 

     <xs:complexType> 

      <xs:sequence> 

       <xs:element name="StawkaOplaty" type="xs:decimal" minOccurs="1" 

maxOccurs="1"> 

        <xs:annotation> 

         <xs:documentation>Stawka opłaty określona w Uchwale Rady Miasta 

Częstochowy.</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

       </xs:element> 

       <xs:element name="LiczbaZamieszkujacych" type="xs:int" minOccurs="1" 

maxOccurs="1"> 

        <xs:annotation> 

         <xs:documentation>Liczba osób zamieszkujących nieruchomość, której 

dotyczy deklaracja.</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

       </xs:element> 

       <xs:element name="KwotaOplaty" type="xs:decimal" minOccurs="1" 

maxOccurs="1"> 

        <xs:annotation> 

         <xs:documentation>Miesięczna kwota opłaty.</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

       </xs:element> 

      </xs:sequence> 

     </xs:complexType> 
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    </xs:element> 

    <xs:element name="OplataNiezamieszkane" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

     <xs:annotation> 

      <xs:documentation>Ołata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 

nieruchomość niezamieszkana.</xs:documentation> 

     </xs:annotation> 

     <xs:complexType> 

      <xs:sequence> 

       <xs:element name="Pojemniki" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 

        <xs:annotation> 

         <xs:documentation>Informacja o pojemnikach na odpady znajdujących się na 

danej nieruchomości.</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

        <xs:complexType> 

         <xs:sequence> 

          <xs:element name="Pojemnik" minOccurs="0" maxOccurs="6"> 

           <xs:annotation> 

            <xs:documentation>Pojemność pojemnika.</xs:documentation> 

           </xs:annotation> 

           <xs:complexType> 

            <xs:sequence> 

             <xs:element name="Pojemnosc" type="xs:decimal" minOccurs="1" 

maxOccurs="1"> 

              <xs:annotation> 

               <xs:documentation>Pojemność pojemnika.</xs:documentation> 

              </xs:annotation> 

             </xs:element> 

             <xs:element name="IloscDzialalnosc" type="xs:int" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

              <xs:annotation> 

               <xs:documentation>Ilość pojemników na odpady wytworzone w 

związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.</xs:documentation> 

              </xs:annotation> 

             </xs:element> 

             <xs:element name="IloscNiezamieszkale" type="xs:int" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

              <xs:annotation> 

               <xs:documentation>Ilość pojemników na odpady wytworzone na 

innych nieruchomościach niezamieszkałych.</xs:documentation> 

              </xs:annotation> 

             </xs:element> 

            </xs:sequence> 

           </xs:complexType> 

          </xs:element> 

          <xs:element name="Stawki" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

           <xs:annotation> 

            <xs:documentation>Stawki opłat za pojemniki danego 

typu.</xs:documentation> 

           </xs:annotation> 

           <xs:complexType> 

            <xs:sequence> 

             <xs:element name="Stawka" minOccurs="0" maxOccurs="6"> 

              <xs:annotation> 

               <xs:documentation>Pojemność pojemnika.</xs:documentation> 

              </xs:annotation> 

              <xs:complexType> 

               <xs:sequence> 

                <xs:element name="Pojemnosc" type="xs:decimal" minOccurs="1" 

maxOccurs="1"> 

                 <xs:annotation> 

                  <xs:documentation>Pojemność pojemnika.</xs:documentation> 

                 </xs:annotation> 

                </xs:element> 

                <xs:element name="StawkaMiesieczna" type="xs:decimal" 

minOccurs="1" maxOccurs="1"> 

                 <xs:annotation> 

                  <xs:documentation>Stawka miesięczna.</xs:documentation> 
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                 </xs:annotation> 

                </xs:element> 

               </xs:sequence> 

              </xs:complexType> 

             </xs:element> 

            </xs:sequence> 

           </xs:complexType> 

          </xs:element> 

          <xs:element name="Worek" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

           <xs:annotation> 

            <xs:documentation>Informacja o ilości worków odpadów wytwarzanych na 

danej nieruchomości.</xs:documentation> 

           </xs:annotation> 

           <xs:complexType> 

            <xs:sequence> 

             <xs:element name="IloscWorkowDzialalnosc" type="xs:int" 

minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

              <xs:annotation> 

               <xs:documentation>Ilosc worków odpadów wytworzonych w związku z 

prowadzoną działalnością gospodarczą.</xs:documentation> 

              </xs:annotation> 

             </xs:element> 

             <xs:element name="IloscWorkowNiezamieszkale" type="xs:int" 

minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

              <xs:annotation> 

               <xs:documentation>Ilosc worków odpadów wytworzonych na 

nieruchomości niezamieszkałej.</xs:documentation> 

              </xs:annotation> 

             </xs:element> 

             <xs:element name="StwakaOplaty" type="xs:decimal" minOccurs="1" 

maxOccurs="1"> 

              <xs:annotation> 

               <xs:documentation>Stawka opłaty za worek.</xs:documentation> 

              </xs:annotation> 

             </xs:element> 

            </xs:sequence> 

           </xs:complexType> 

          </xs:element> 

         </xs:sequence> 

        </xs:complexType> 

       </xs:element> 

       <xs:element name="KwotaOplaty" type="xs:decimal" minOccurs="1" 

maxOccurs="1"> 

        <xs:annotation> 

         <xs:documentation>Łączna kwota opłaty za odbiór odpadów komunalnych, 

wytwarzanych na nieruchomościach niezamieszkałych.</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

       </xs:element> 

      </xs:sequence> 

     </xs:complexType> 

    </xs:element> 

    <xs:element name="OplataMiesieczna" type="xs:decimal" minOccurs="1" 

maxOccurs="1"> 

     <xs:annotation> 

      <xs:documentation>Opłata miesieczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 

suma opłat za część zamieszkałą i niezamieszkałą nieruchomości.</xs:documentation> 

     </xs:annotation> 

    </xs:element> 

     

     

    <xs:element name="OplataRekreacyjne" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

     <xs:annotation> 

      <xs:documentation>Ołata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 

nieruchomość na której znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości 

wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część 

roku.</xs:documentation> 

     </xs:annotation> 
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     <xs:complexType> 

      <xs:sequence> 

       <xs:element name="StawkaOplatyRekreacyjne" type="xs:decimal" minOccurs="1" 

maxOccurs="1"> 

        <xs:annotation> 

         <xs:documentation>Stawka opłaty określona w Uchwale Rady Miasta 

Częstochowy.</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

       </xs:element> 

       <xs:element name="LiczbaNieruchomosciRekreacyjnych" type="xs:int" 

minOccurs="1" maxOccurs="1"> 

        <xs:annotation> 

         <xs:documentation>Liczba nieruchomości wykorzystywanych na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe.</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

       </xs:element> 

       <xs:element name="KwotaOplatyRekreacyjne" type="xs:decimal" minOccurs="1" 

maxOccurs="1"> 

        <xs:annotation> 

         <xs:documentation>Roczna kwota opłaty.</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

       </xs:element> 

      </xs:sequence> 

     </xs:complexType> 

    </xs:element> 

     

     

    <xs:element name="Zalaczniki" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

     <xs:annotation> 

      <xs:documentation>Informacja o załącznikach do deklaracji DO-

1.</xs:documentation> 

     </xs:annotation> 

     <xs:complexType> 

      <xs:sequence> 

       <xs:element name="Zalacznik" minOccurs="0" maxOccurs="5"> 

        <xs:annotation> 

         <xs:documentation>Dane załącznika do deklaracji DO-1.</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

        <xs:complexType> 

         <xs:sequence> 

          <xs:element name="Numer" type="xs:int" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 

           <xs:annotation> 

            <xs:documentation>Numer załącznika do deklaracji DO-

1.</xs:documentation> 

           </xs:annotation> 

          </xs:element> 

          <xs:element name="Nazwa" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 

           <xs:annotation> 

            <xs:documentation>Nazwa załącznika do deklaracji DO-

1</xs:documentation> 

           </xs:annotation> 

           <xs:simpleType> 

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

             <xs:minLength value="1"/> 

             <xs:maxLength value="254"/> 

            </xs:restriction> 

           </xs:simpleType> 

          </xs:element> 

         </xs:sequence> 

        </xs:complexType> 

       </xs:element> 

      </xs:sequence> 

     </xs:complexType> 

    </xs:element> 

    <xs:element name="Oswiadczenie" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 

     <xs:annotation> 
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      <xs:documentation>Oświadczenie osoby skłądającej deklarację o zgodności 

danych ze stanem faktycznym.</xs:documentation> 

     </xs:annotation> 

     <xs:complexType> 

      <xs:sequence> 

       <xs:element name="Data" type="xs:date" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 

        <xs:annotation> 

         <xs:documentation>Data oświadczenia podawana w formacie rrrr-mm-

dd.</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

       </xs:element> 

       <xs:choice id="OsobaSkladajaca" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 

        <xs:annotation> 

         <xs:documentation>Imię i nazwisko osoby składającej 

deklarację.</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

        <xs:element name="Wlasciciel" type="Osoba" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 

        <xs:element name="Pelnomocnik" type="Osoba" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 

       </xs:choice> 

      </xs:sequence> 

     </xs:complexType> 

    </xs:element> 

    <xs:element name="Adnotacje" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

     <xs:annotation> 

      <xs:documentation>Adnotacje organu.</xs:documentation> 

     </xs:annotation> 

     <xs:simpleType> 

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

       <xs:minLength value="0"/> 

       <xs:maxLength value="1024"/> 

      </xs:restriction> 

     </xs:simpleType> 

    </xs:element> 

   </xs:sequence> 

   <xs:attribute name="Wersja" type="xs:string"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation>Wersja formatu</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

   </xs:attribute> 

  </xs:complexType> 

 </xs:element> 

 <xs:complexType name="Osoba"> 

  <xs:annotation> 

   <xs:documentation>Imię i nazwisko osoby składającej 

deklarację.</xs:documentation> 

  </xs:annotation> 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="Imie" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation>Imię osoby składającej deklarację.</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

    <xs:simpleType> 

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

      <xs:minLength value="1"/> 

      <xs:maxLength value="30"/> 

     </xs:restriction> 

    </xs:simpleType> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="Nazwisko" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation>Nazwisko osoby skłądającej deklarację</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

    <xs:simpleType> 

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

      <xs:minLength value="1"/> 

      <xs:maxLength value="50"/> 

     </xs:restriction> 
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    </xs:simpleType> 

   </xs:element> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

</xs:schema> 
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