
UCHWAŁA NR XVIII/140/2016
RADY GMINY CZERNICHÓW

z dnia 9 grudnia 2016 r.

w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki 

letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez 
część roku za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6n ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 250), Rada Gminy 
Czernichówuchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przekazanie deklaracji następuje poprzez elektroniczne wypełnienie formularza stanowiącego 
załącznik do uchwały i przesłanie go na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Gminy Czernichów przy 
wykorzystaniu Platformy e-Usług Publicznych (PEUP) www.sekap.pl w terminie:

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

2) 14 dni od momentu powstania pierwszych odpadów komunalnych na terenie nieruchomości,

3) 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych zawartych w uprzednio złożonej deklaracji lub wydanej decyzji 
określającej wysokość opłaty, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.

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

1) Warunkiem złożenia deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest jej podpisanie 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowalnym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu 
lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP

2) Deklarację w formie elektronicznej właściciel nieruchomości można przesłać za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej przy wykorzystaniu Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej 
(ePUAP).

3) Format elektroniczny deklaracji określony jest w formacie danych XML

4) Tryb składania deklaracji w formie elektronicznej poprzez wypełniony formularz deklaracji znajdujący się 
na elektronicznej platformie usług administracji publicznej opublikowanej przez Urząd Gminy Czernichów.

5) Układ informacji i powiązań złożonych deklaracji określają załączniki do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się  Wójta Gminy Czernichów  do uzupełnienia wzoru deklaracji o stawkę opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie 
Gminy Czernichów ustalonej odrębną uchwałą.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 13 grudnia 2016 r.

Poz. 6809

http://www.sekap.pl/
http://www.sekap.pl/


§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernichów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2017 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Adam Badan
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> 
<xsd:schema xmlns="http://rwd.sekap.pl/wzor/2016/10/17/2126/" 

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

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

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

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

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

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

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" attributeFormDefault="unqualified" 
elementFormDefault="qualified" targetNamespace="http://rwd.sekap.pl/wzor/2016/10/17/2126/"> 

 <xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 <xsd:annotation> 

  <xsd:documentation>DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA 
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH 

ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB INNE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE 

NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ 

ROKU</xsd:documentation> 
 </xsd:annotation> 

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

 <xsd:complexType name="DokumentTyp"> 
  <xsd:sequence> 

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

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

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

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 
 <xsd:complexType mixed="false" name="TrescDokumentuTyp"> 

  <xsd:complexContent mixed="false"> 

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

     <xsd:element name="PodstawaPrawna" type="xsd:string"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 
        Podstawa prawna 
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       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

     </xsd:element> 
     <xsd:element name="Skladajacy" type="xsd:string"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 
        Składający 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

     </xsd:element> 
     <xsd:element name="TerminSkladania" type="xsd:string"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 
        Termin składania 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 
     </xsd:element> 

     <xsd:element name="AMiejsceSkladaniaDeklaracji"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 
        A. MIEJSCE SKŁADANIA 

DEKLARACJI 

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

      <xsd:complexType> 

       <xsd:sequence> 

        <xsd:element 
name="NazwaAdresSiedzibyOrganu" type="xsd:string"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 
           Nazwa i adres 

siedziby 

           organu, do 
którego należy 

           złożyć 

deklarację 

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

        </xsd:element> 

       </xsd:sequence> 
      </xsd:complexType> 

     </xsd:element> 

 
     <xsd:element name="BObowiazekZlozeniaDeklaracji"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA 
DEKLARACJI 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 
      <xsd:complexType> 

       <xsd:sequence> 

        <xsd:element 

name="ObowiazekZlozeniaDeklaracji"> 
         <xsd:annotation> 
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          <xsd:documentation> 

           Obowiązek 

złożenia 
           deklaracji 

wynika z art. 6k 

           ustawy 
          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

         <xsd:complexType> 

            
 <xsd:sequence> 

            

  <xsd:choice> 
            

   <xsd:element name="Pierwsza"> 

            
    <xsd:annotation> 

            

     <xsd:documentation> 

            
      pierwsza 

            

      deklaracja 
            

     </xsd:documentation> 

            

    </xsd:annotation> 
            

    <xsd:complexType> 

            
     <xsd:sequence> 

            

      <xsd:element name="DataPowstania" 
type="xsd:date"> 

                                                                <xsd:annotation> 

                                                                 <xsd:documentation>data powstania obowiązku 

opłaty</xsd:documentation> 
                                                                </xsd:annotation> 

            

      </xsd:element> 
            

     </xsd:sequence> 

            
    </xsd:complexType> 

            

   </xsd:element> 

            
   <xsd:element name="Korekta"> 

            

    <xsd:annotation> 
            

     <xsd:documentation> 

            

      korekta 
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      deklaracji 

            
     </xsd:documentation> 

            

    </xsd:annotation> 
            

    <xsd:complexType> 

            

     <xsd:sequence> 
            

      <xsd:element name="DataZmian" type="xsd:date"> 

            
       <xsd:annotation> 

            

        <xsd:documentation> 
            

         data 

            

         zaistnienia 
            

         zmian 

            
        </xsd:documentation> 

            

       </xsd:annotation> 

            
      </xsd:element> 

            

      <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
name="PrzyczynaKorekty"> 

            

       <xsd:annotation> 
            

        <xsd:documentation> 

            

         przyczyna 
            

         złożenia 

            
         korekty 

            

        </xsd:documentation> 
            

       </xsd:annotation> 

            

       <xsd:complexType> 
            

        <xsd:sequence> 

            
         <xsd:choice> 

            

          <xsd:element 

fixed="true" name="ZmianaDanych" type="xsd:boolean"> 
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 <xsd:annotation> 
            

           

 <xsd:documentation> 
            

            

 zmiana 

            
            

 danych 

            
            

 w 

            
            

 deklaracji 

            

           
 </xsd:documentation> 

            

          
 </xsd:annotation> 

            

          </xsd:element> 

            
          <xsd:element 

fixed="true" name="ZmianaZbierania" type="xsd:boolean"> 

            
          

 <xsd:annotation> 

            
           

 <xsd:documentation> 

            

            
 zmiana 

            

            
 sposobu 

            

            
 zbierania 

            

            

 odpadów 
            

           

 </xsd:documentation> 
            

          

 </xsd:annotation> 

            
          </xsd:element> 
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          <xsd:element 

name="InnaPrzyczyna"> 
            

          

 <xsd:annotation> 
            

           

 <xsd:documentation> 

            
            

 inna 

            
            

 przyczyna 

            
           

 </xsd:documentation> 

            

          
 </xsd:annotation> 

            

          
 <xsd:complexType> 

            

           

 <xsd:sequence> 
            

            

 <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Jaka" type="str:Tekst2000Typ"> 
            

            

  <xsd:annotation> 
            

            

   <xsd:documentation> 

            
            

    przyczyna 

            
            

   </xsd:documentation> 

            
            

  </xsd:annotation> 

            

            
 </xsd:element> 

            

           
 </xsd:sequence> 

            

          

 </xsd:complexType> 
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          </xsd:element> 

            
         </xsd:choice> 

            

        </xsd:sequence> 
            

       </xsd:complexType> 

            

      </xsd:element> 
                                                                    </xsd:sequence> 

            

    </xsd:complexType> 
            

   </xsd:element> 

            
  </xsd:choice> 

            

 </xsd:sequence> 

           
 </xsd:complexType> 

        </xsd:element> 

       </xsd:sequence> 
      </xsd:complexType> 

     </xsd:element> 

     <xsd:element name="CPodmiotZobowiazany"> 

      <xsd:annotation> 
       <xsd:documentation> 

        C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO 

ZŁOŻENIA 
        DEKLARACJI 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 
      <xsd:complexType> 

       <xsd:sequence> 

        <xsd:element 

name="RodzajPodmiotu"> 
         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           Rodzaj 
podmiotu 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 
         <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 

           <xsd:choice> 

           
 <xsd:element fixed="true" name="Wlasciciel" type="xsd:boolean"> 

            

 <xsd:annotation> 
            

  <xsd:documentation> 

            

   właściciel 
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   nieruchomości 

            
  </xsd:documentation> 

            

 </xsd:annotation> 
           

 </xsd:element> 

           

 <xsd:element fixed="true" name="Wspolwlasciciel" type="xsd:boolean"> 
            

 <xsd:annotation> 

            
  <xsd:documentation> 

            

   współwłaściciel 
            

  </xsd:documentation> 

            

 </xsd:annotation> 
           

 </xsd:element> 

           
 <xsd:element fixed="true" name="Najemca" type="xsd:boolean"> 

            

 <xsd:annotation> 

            
  <xsd:documentation> 

            

   najemca, 
            

   dzierżawca 

            
  </xsd:documentation> 

            

 </xsd:annotation> 

           
 </xsd:element> 

           

 <xsd:element fixed="true" name="Uzytkownik" type="xsd:boolean"> 
            

 <xsd:annotation> 

            
  <xsd:documentation> 

            

   użytkownik 

            
   wieczysty 

            

  </xsd:documentation> 
            

 </xsd:annotation> 

           

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

            
 <xsd:annotation> 

            

  <xsd:documentation> 
            

   zarządca 

            

   nieruchomości 
            

  </xsd:documentation> 

            
 </xsd:annotation> 

           

 </xsd:element> 
           

 <xsd:element fixed="true" name="Inny" type="xsd:boolean"> 

            

 <xsd:annotation> 
            

  <xsd:documentation> 

            
   inny 

            

  </xsd:documentation> 

            
 </xsd:annotation> 

           

 </xsd:element> 
           </xsd:choice> 

          </xsd:sequence> 

         </xsd:complexType> 
        </xsd:element> 

       </xsd:sequence> 

      </xsd:complexType> 

     </xsd:element> 
     <xsd:element name="DDaneIdentyfikacyjne"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 
        D. DANE IDENTYFIKACYJNE 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 
      <xsd:complexType> 

       <xsd:sequence> 

        <xsd:element 

name="DJedenOsobaFizyczna"> 
         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           D.1. Osoba 
fizyczna 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

         <xsd:complexType> 
          <xsd:sequence> 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 11 – Poz. 6809



           <xsd:element 

ref="os:Nazwisko"> 

          
 </xsd:element> 

           <xsd:element 

ref="os:Imie"> 
          

 </xsd:element> 

           <xsd:element 

maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Telefon"> 
          

 </xsd:element> 

           <xsd:element 
maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Email"> 

          

 </xsd:element> 
           <xsd:element 

ref="os:PESEL"> 

          

 </xsd:element> 
          </xsd:sequence> 

         </xsd:complexType> 

        </xsd:element> 
        <xsd:element 

name="DDwaDaneNieruchomosci" type="adr:AdresTyp"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 
           D.2. DANE 

NIERUCHOMOŚCI - na 

           której 
powstają odpady 

           komunalne 

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

        </xsd:element> 

        <xsd:element maxOccurs="1" 

minOccurs="0" name="DTrzyAdresKoresp" type="adr:AdresTyp"> 
         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           D.3. ADRES 
DO KORESPONDENCJI 

           - jeśli jest 

inny niż adres 
          

 nieruchomości z D.2. 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 
        </xsd:element> 

       </xsd:sequence> 

      </xsd:complexType> 
     </xsd:element> 

     <xsd:element name="EOswiadczenieSelekcja"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 
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        E. OŚWIADCZENIE 

SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

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

      <xsd:complexType> 

       <xsd:sequence> 
        <xsd:element 

name="OswiadczamZbieranie"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 
           Oświadczam, 

że odpady 

           powstające na 
nieruchomości 

           wskazanej w 

części D.2. 
           niniejszej 

deklaracji będą 

           zbierane w 

sposób: 
          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

         <xsd:complexType> 
          <xsd:sequence> 

           <xsd:choice> 

           

 <xsd:element fixed="true" name="Selektywny" type="xsd:boolean"> 
            

 <xsd:annotation> 

            
  <xsd:documentation> 

            

   selektywny 
            

  </xsd:documentation> 

            

 </xsd:annotation> 
           

 </xsd:element> 

           
 <xsd:element fixed="true" name="Nieselektywny" type="xsd:boolean"> 

            

 <xsd:annotation> 
            

  <xsd:documentation> 

            

   nieselektywny 
            

  </xsd:documentation> 

            
 </xsd:annotation> 

           

 </xsd:element> 

           </xsd:choice> 
          </xsd:sequence> 
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         </xsd:complexType> 

        </xsd:element> 

       </xsd:sequence> 
      </xsd:complexType> 

     </xsd:element> 

     <xsd:element name="FObliczenieWysokosciOplaty"> 
      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        F. OBLICZENIE WYSOKOŚCI 

OPŁATY ZA 
        GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI 

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

      <xsd:complexType> 

       <xsd:sequence> 
        <xsd:element maxOccurs="1" 

minOccurs="0" name="FJedenWyliczenie"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 
           F.1. 

Wyliczenie wysokości 

           opłaty dla 
nieruchomości 

          

 wykorzystywanych na cele 

           rekreacyjno-
wypoczynkowe 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 
         <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 

           <xsd:element 
name="RyczaltowaStawkaJedenObiekt" type="xsd:decimal"> 

           

 <xsd:annotation> 

            
 <xsd:documentation> 

            

  Roczna 
            

  ryczałtowa 

            
  stawka opłaty od 

            

  jednego obiektu 

            
  [zł] 

            

 </xsd:documentation> 
           

 </xsd:annotation> 

          

 </xsd:element> 
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           <xsd:element 

name="LiczbaObiektow" type="xsd:nonNegativeInteger"> 

           
 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 
            

  Liczba obiektów 

            

  znajdujących się 
            

  na nieruchomości 

            
 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 
          

 </xsd:element> 

           <xsd:element 

name="SumaRocznejStawki" type="xsd:decimal"> 
           

 <xsd:annotation> 

            
 <xsd:documentation> 

            

  Suma rocznej 

            
  ryczałtowej 

            

  stawki opłaty za 
            

  gospodarowanie 

            
  odpadami 

            

  komunalnymi [zł] 

            
 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 
          

 </xsd:element> 

          </xsd:sequence> 
         </xsd:complexType> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element maxOccurs="1" 

minOccurs="0" name="FDwaUstalenieStawki"> 
         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           F.2. Ustalenie 
rocznej 

           ryczałtowej 

stawki opłaty 

           dla innych 
nieruchomości, w 
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           których jest 

prowadzona 

           działalność 
gospodarcza, 

           polegająca na 

wynajmie 
           miejsc 

noclegowych, dla 

           których: 

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

         <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 
           <xsd:element 

maxOccurs="1" minOccurs="0" name="DoPieciu"> 

           
 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

            
  nie przekracza 5 

            

 </xsd:documentation> 
           

 </xsd:annotation> 

           

 <xsd:complexType> 
            

 <xsd:sequence> 

            
  <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="StawkaRyczaltu" 

type="xsd:nonNegativeInteger"> 

            
   <xsd:annotation> 

            

    <xsd:documentation> 

            
     Stawka 

            

     ryczałtu 
            

     / 

            
     rok 

            

    </xsd:documentation> 

            
   </xsd:annotation> 

            

  </xsd:element> 
            

 </xsd:sequence> 

           

 </xsd:complexType> 
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 </xsd:element> 

           <xsd:element 
maxOccurs="1" minOccurs="0" name="DoDziesieciu"> 

           

 <xsd:annotation> 
            

 <xsd:documentation> 

            

  nie przekracza 
            

  10 

            
 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 
           

 <xsd:complexType> 

            

 <xsd:sequence> 
            

  <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="StawkaRyczaltu" 

type="xsd:nonNegativeInteger"> 
            

   <xsd:annotation> 

            

    <xsd:documentation> 
            

     Stawka 

            
     ryczałtu 

            

     / 
            

     rok 

            

    </xsd:documentation> 
            

   </xsd:annotation> 

            
  </xsd:element> 

            

 </xsd:sequence> 
           

 </xsd:complexType> 

          

 </xsd:element> 
           <xsd:element 

maxOccurs="1" minOccurs="0" name="DoPietnastu"> 

           
 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

            
  nie przekracza 
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  15 

            
 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 
           

 <xsd:complexType> 

            

 <xsd:sequence> 
            

  <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="StawkaRyczaltu" 

type="xsd:nonNegativeInteger"> 
            

   <xsd:annotation> 

            
    <xsd:documentation> 

            

     Stawka 

            
     ryczałtu 

            

     / 
            

     rok 

            

    </xsd:documentation> 
            

   </xsd:annotation> 

            
  </xsd:element> 

            

 </xsd:sequence> 
           

 </xsd:complexType> 

          

 </xsd:element> 
           <xsd:element 

maxOccurs="1" minOccurs="0" name="DoDwudziestu"> 

           
 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 
            

  nie przekracza 

            

  20 
            

 </xsd:documentation> 

           
 </xsd:annotation> 

           

 <xsd:complexType> 

            
 <xsd:sequence> 
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  <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="StawkaRyczaltu" 

type="xsd:nonNegativeInteger"> 
            

   <xsd:annotation> 

            
    <xsd:documentation> 

            

     Stawka 

            
     ryczałtu 

            

     / 
            

     rok 

            
    </xsd:documentation> 

            

   </xsd:annotation> 

            
  </xsd:element> 

            

 </xsd:sequence> 
           

 </xsd:complexType> 

          

 </xsd:element> 
          </xsd:sequence> 

         </xsd:complexType> 

        </xsd:element> 
        <xsd:element 

name="LacznaRyczaltowaStawka" type="xsd:decimal"> 

         <xsd:annotation> 
          <xsd:documentation> 

           Łączna 

ryczałtowa stawka 

           opłaty za 
gospodarowanie 

           odpadami 

komunalnymi za rok 
          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

        </xsd:element> 
       </xsd:sequence> 

      </xsd:complexType> 

     </xsd:element> 

     <xsd:element ref="typ:DataWniosku"/> 
     <xsd:element ref="os:Imie"/> 

                    <xsd:element ref="os:Nazwisko"/> 

                    <xsd:element name="Pouczenie" type="xsd:string"> 
      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        Pouczenie 

       </xsd:documentation> 
      </xsd:annotation> 
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     </xsd:element> 

     <xsd:element name="Adnotacje"> 

      <xsd:annotation> 
       <xsd:documentation> 

        F. ADNOTACJE ORGANU 

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

      <xsd:complexType> 

       <xsd:sequence> 

        <xsd:element name="Uwagi" 
type="str:Tekst2000Typ"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 
             

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 
        </xsd:element> 

       </xsd:sequence> 

      </xsd:complexType> 

     </xsd:element> 
    </xsd:sequence> 

   </xsd:extension> 

  </xsd:complexContent> 
 </xsd:complexType> 

 <xsd:simpleType name="emptydate"> 

  <xsd:union memberTypes="xsd:date empty-string"/> 

 </xsd:simpleType> 
 <xsd:simpleType name="empty-string"> 

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

   <xsd:enumeration value=""/> 
  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

</xsd:schema> 
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