
OBWIESZCZENIE
RADY GMINY WILKOWICE

z dnia 25 stycznia 2017 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Gminy Wilkowice w sprawie wzoru deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania 

deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Wilkowice

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 296 ze zmianami) ogłasza się w załączniku do niniejszego 
obwieszczenia tekst jednolity Uchwały Nr VIII/60/2015 Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 kwietnia 2015 r. 
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu 
i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach administracyjnych 
Gminy Wilkowice (Dz. Urz. Woj. Śląsk. z 2015 r. poz. 2825), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwałą nr IX/75/2015 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały 
nr VIII/60/2015 Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie wzoru deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji 
przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Wilkowice (Dz. Urz. 
Woj. Śląskiego nr 2015 poz. 3287)

2) uchwałą nr X/78/2015 Rady Gminy Wilkowice z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały 
nr VIII/60/2015 Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie wzoru deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji 
przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Wilkowice (Dz. Urz. 
Woj. Śląskiego nr 2015 poz. 3953)

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:

1) § 2, § 3 uchwały nr IX/75/2015 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały 
nr VIII/60/2015 Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji 
przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Wilkowice (Dz. Urz. 
Woj. Śląskiego nr 2015 poz. 3287), które stanowią:

„§ 2.  Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilkowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego.”;

2) § 2, § 3 uchwały nr X/78/2015 Rady Gminy Wilkowice z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany 
Uchwały nr VIII/60/2015 Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie wzoru deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji 
przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Wilkowice (Dz. Urz. 
Woj. Śląskiego nr 2015 poz. 3953), które stanowią:

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 27 stycznia 2017 r.

Poz. 579



„§ 2.  Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilkowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego.”.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

dr Bartosz Olma
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Załącznik do Obwieszczenia

Rady Gminy Wilkowice

z dnia 25 stycznia 2017 r.

Uchwała Nr VIII/60/2015
Rady Gminy Wilkowice

z dnia 29 kwietnia 2015 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach 

administracyjnych Gminy Wilkowice 

Na podstawie art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. 2013 r. 
poz. 594 z późn. zm.) oraz art 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (j.t. Dz. U. 2013 r. poz.1399 z późn. zm.) 

Rada Gminy Wilkowice uchwala co następuje:

§ 1.1)  Określa wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej 
przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy Wilkowice, stanowiący załącznik do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. Deklaracja, której wzór określa załącznik do uchwały, przeznaczona jest dla właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, dla właścicieli nieruchomości, na których 
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, dla właścicieli nieruchomości, która w części 
stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na której 
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, oraz dla właścicieli nieruchomości na których 
znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - 
wypoczynkowe jedynie przez część roku na obszarze Gminy Wilkowice

§ 3. 1 Deklarację, o której mowa w § 2, właściciele nieruchomości, zobowiązani są składać w Urzędzie 
Gminy Wilkowice w terminie: 

1)pierwszą deklarację do 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego 
obowiązku, tj. zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej 
nieruchomości odpadów komunalnych; 

2)nową deklarację na kolejny rok kalendarzowy do dnia 31 grudnia danego roku dla właścicieli 
nieruchomości rozliczających się w oparciu o zużycie wody z danej nieruchomości;

3) korektę deklaracji do 14 dni od momentu zaistnienia zmiany danych zawartych w  złożonej deklaracji, 
będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

2. 2) Określa się warunki i tryb składania deklaracji, o której mowa w niniejszej uchwale, za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej:

1) Zmienionym przez  § 1.1 uchwały nr IX/75/2015 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zmiany 
Uchwały nr VIII/60/2015 Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 kwietnia 2015r., w sprawie wzoru deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli 
nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Wilkowice (Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 
2015 poz. 3287)

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1.1 uchwały nr X/78/2015 Rady Gminy Wilkowice z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie 
zmiany Uchwały nr VIII/60/2015 Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 kwietnia 2015r., w sprawie wzoru deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez 
właścicieli nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Wilkowice (Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 
2015 poz. 3953)
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1) format elektroniczny deklaracji oraz układ informacji i powiązań między nimi określony jest 
w formacie XML, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

2) warunkiem złożenia deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest jej podpisanie 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu 
lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP.

3) deklaracje w formie elektronicznej właściciel nieruchomości może przesłać za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej przy wykorzystaniu Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej 
(ePUAP) dla Urzędu Gminy Wilkowice poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą.

4)  tryb składania deklaracji w formie elektronicznej:

a) poprzez pismo ogólne dołączając deklarację w postaci załącznika formacie pliku pdf

b) poprzez wypełniony formularz deklaracji znajdujący się na elektronicznej platformie usług 
administracji publicznej opublikowanej przez Urząd Gminy Wilkowice

§ 4. 1.3) Do deklaracji właściciele nieruchomości zobowiązani są dołączyć: 

1) kserokopie faktur potwierdzających ilość zużytej wody z danej nieruchomości lub

2) zaświadczenie z właściwej spółki dostarczającej wodę lub odbierającej ścieki

3) złożyć stosowne oświadczenie w pkt. 8B deklaracji;

2. § 4. 1 Nie stosuje się dla właścicieli  nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady 
komunalne oraz dla właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych 
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez 
część roku.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilkowice. 

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXXII/266/2013 Rady Gminy Wilkowice z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca 
składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy 
Wilkowice 

§ 7. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

3) Zmieniony przez § 1.2 uchwały nr IX/75/2015 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 maja 2015r. w sprawie zmiany 
Uchwały nr VIII/60/2015 Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli 
nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Wilkowice (Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 
2015 poz. 3287)
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> 
<xsd:schema xmlns="http://rwd.sekap.pl/wzor/2015/06/15/1757/" 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/2015/06/15/1757/"> 
 <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</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="Zrodlo" type="xsd:string"> 
      <xsd:annotation> 
       <xsd:documentation> 
        Źródło 
       </xsd:documentation> 
      </xsd:annotation> 
     </xsd:element> 
     <xsd:element name="PodstawaPrawna" type="xsd:string"> 
      <xsd:annotation> 
       <xsd:documentation> 
        Podstawa prawna 
       </xsd:documentation> 
      </xsd:annotation> 
     </xsd:element> 
     <xsd:element fixed="Wzór deklaracji przeznaczony dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy, nieruchomości, która jest w części zamieszkała, a w części niezamieszkała oraz  nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne oraz dla  właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe  lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe." 
name="Skladajacy" type="xsd:string"> 
      <xsd:annotation> 
       <xsd:documentation> 
        Składana przez 
       </xsd:documentation> 
      </xsd:annotation> 
     </xsd:element> 
     <xsd:element fixed="Urząd Gminy w Wilkowicach, ul. Wyzwolenia 25, 43-365 Wilkowice." 
name="MiejsceSkladaniaDeklaracji" type="xsd:string"> 
      <xsd:annotation> 
       <xsd:documentation> 
        Miejsce składania 
       </xsd:documentation> 
      </xsd:annotation> 
     </xsd:element> 
     <xsd:element fixed="Wójt Gminy Wilkowice, ul. Wyzwolenia 25, 43-365 Wilkowice." 
name="OrganWlasciwy" type="xsd:string"> 
      <xsd:annotation> 
       <xsd:documentation> 
        Organ właściwy do przyjęcia deklaracji 
       </xsd:documentation> 
      </xsd:annotation> 
     </xsd:element> 
      
     <xsd:element name="ObowiazekZlozenia"> 
      <xsd:annotation> 
       <xsd:documentation> 
        1. Obowiązek złożenia deklaracji 
       </xsd:documentation> 
      </xsd:annotation> 
      <xsd:complexType> 
       <xsd:sequence> 
 
 
 
        <xsd:choice> 
         <xsd:element fixed="true" name="Pierwsza" 
type="xsd:boolean"> 
          <xsd:annotation> 
           <xsd:documentation> 
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            Pierwsza deklaracja 
           </xsd:documentation> 
          </xsd:annotation> 
         </xsd:element> 
         <xsd:element name="Nowa"> 
          <xsd:annotation> 
           <xsd:documentation> 
            Nowa deklaracja 
           </xsd:documentation> 
          </xsd:annotation> 
          <xsd:complexType> 
           <xsd:sequence> 
            <xsd:element 
name="Data" type="emptydate"> 
            
 <xsd:annotation> 
             
 <xsd:documentation> 
             
  Data 
             
  zaistnienia 
             
  zmiany 
             
  (rok-miesiąc-dzień) 
             
 </xsd:documentation> 
            
 </xsd:annotation> 
            </xsd:element> 
            <xsd:element 
name="Powod" type="str:Tekst2000Typ"> 
            
 <xsd:annotation> 
             
 <xsd:documentation> 
             
  Powód 
             
  zaistnienia 
             
  zmiany 
             
 </xsd:documentation> 
            
 </xsd:annotation> 
            </xsd:element> 
           </xsd:sequence> 
          </xsd:complexType> 
         </xsd:element> 
         <xsd:element name="Korekta"> 
          <xsd:annotation> 
           <xsd:documentation> 
            Korekta deklaracji 
           </xsd:documentation> 
          </xsd:annotation> 
          <xsd:complexType> 
           <xsd:sequence> 
 
            <xsd:element 
name="Data" type="emptydate"> 
            
 <xsd:annotation> 
             
 <xsd:documentation> 
             
  Data 
             
  zaistnienia 
             
  zmiany 
             
  (rok-miesiąc-dzień) 
             
 </xsd:documentation> 
            
 </xsd:annotation> 
            </xsd:element> 
            <xsd:element 
name="Powod" type="str:Tekst2000Typ"> 
            
 <xsd:annotation> 
             
 <xsd:documentation> 
             
  Powód 
             
  zaistnienia 
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  zmiany 
             
 </xsd:documentation> 
            
 </xsd:annotation> 
            </xsd:element> 
           </xsd:sequence> 
          </xsd:complexType> 
         </xsd:element> 
        </xsd:choice> 
       </xsd:sequence> 
      </xsd:complexType> 
     </xsd:element> 
 
 
 
 
     <xsd:element name="SkladajacyDeklaracje"> 
      <xsd:annotation> 
       <xsd:documentation> 
        2. Składający deklarację 
       </xsd:documentation> 
      </xsd:annotation> 
      <xsd:complexType> 
       <xsd:sequence> 
        <xsd:choice> 
         <xsd:element fixed="true" name="Wlasciciel" 
type="xsd:boolean"> 
          <xsd:annotation> 
           <xsd:documentation> 
            Właściciel 
 
           </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="Wieczysty" 
type="xsd:boolean"> 
          <xsd:annotation> 
           <xsd:documentation> 
            Użytkownik wieczysty 
           </xsd:documentation> 
          </xsd:annotation> 
         </xsd:element> 
         <xsd:element fixed="true" name="Jednostka" 
type="xsd:boolean"> 
          <xsd:annotation> 
           <xsd:documentation> 
            Jednostka 
organizacyjna 
            i osoba posiadająca 
            nieruchomość w 
zarządzie 
            lub użytkowaniu 
           </xsd:documentation> 
          </xsd:annotation> 
         </xsd:element> 
         <xsd:element fixed="true" name="Inny" 
type="xsd:boolean"> 
          <xsd:annotation> 
           <xsd:documentation> 
            Inny podmiot władający 
            nieruchomością 
           </xsd:documentation> 
          </xsd:annotation> 
 
         </xsd:element> 
        </xsd:choice> 
       </xsd:sequence> 
      </xsd:complexType> 
     </xsd:element> 
     <xsd:element name="DaneSkladajacego"> 
      <xsd:annotation> 
       <xsd:documentation> 
        3. Dane składającego deklarację 
       </xsd:documentation> 
      </xsd:annotation> 
      <xsd:complexType> 
       <xsd:sequence> 
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        <xsd:choice> 
         <xsd:element name="OsobaFizyczna"> 
          <xsd:annotation> 
           <xsd:documentation> 
            Osoba fizyczna 
           </xsd:documentation> 
          </xsd:annotation> 
          <xsd:complexType> 
           <xsd:sequence> 
            <xsd:element 
name="OsobaFizycznaDane"> 
            
 <xsd:annotation> 
             
 <xsd:documentation> 
             
  - dane 
             
  identyfikacyjne 
             
 </xsd:documentation> 
            
 </xsd:annotation> 
            
 <xsd:complexType> 
             
 <xsd:sequence> 
             
  <xsd:element maxOccurs="3" minOccurs="1" ref="os:Nazwisko"> 
             
  </xsd:element> 
             
  <xsd:element ref="os:Imie"> 
             
  </xsd:element> 
             
  <xsd:element name="Pesel" type="os:PESELTyp"> 
             
   <xsd:annotation> 
             
    <xsd:documentation> 
             
     PESEL 
             
    </xsd:documentation> 
             
   </xsd:annotation> 
             
  </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:sequence> 
            
 </xsd:complexType> 
            </xsd:element> 
 
            <xsd:element 
name="AdresZamieszkania" type="adr:AdresTyp"> 
            
 <xsd:annotation> 
             
 <xsd:documentation> 
             
  4. Adres 
             
  zamieszkania 
             
  składającego 
             
  deklarację 
             
 </xsd:documentation> 
            
 </xsd:annotation> 
            </xsd:element> 
           </xsd:sequence> 
          </xsd:complexType> 
 
         </xsd:element> 
         <xsd:element name="OsobaPrawna"> 
          <xsd:annotation> 
           <xsd:documentation> 
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            Osoba prawna 
           </xsd:documentation> 
          </xsd:annotation> 
          <xsd:complexType> 
           <xsd:sequence> 
            <xsd:element 
name="OsobaPrawnaDane" type="OsobaPrawnaType"> 
            
 <xsd:annotation> 
             
 <xsd:documentation> 
             
  - dane 
             
  identyfikacyjne 
             
 </xsd:documentation> 
            
 </xsd:annotation> 
            </xsd:element> 
            <xsd:element 
name="AdresSiedziby" type="adr:AdresTyp"> 
            
 <xsd:annotation> 
             
 <xsd:documentation> 
             
  4. Adres 
             
  siedziby 
             
  składającego 
             
  deklarację 
             
 </xsd:documentation> 
            
 </xsd:annotation> 
            </xsd:element> 
           </xsd:sequence> 
          </xsd:complexType> 
         </xsd:element> 
 
 
         <xsd:element name="JednostkaOrganizacyjna"> 
          <xsd:annotation> 
           <xsd:documentation> 
            Jednostka 
organizacyjna 
            nieposiadająca 
            osobowości prawnej 
           </xsd:documentation> 
          </xsd:annotation> 
          <xsd:complexType> 
           <xsd:sequence> 
            <xsd:element 
name="OsobaPrawnaDane" type="OsobaPrawnaType"> 
            
 <xsd:annotation> 
             
 <xsd:documentation> 
             
  - dane 
             
  identyfikacyjne 
             
 </xsd:documentation> 
            
 </xsd:annotation> 
            </xsd:element> 
 
            <xsd:element 
name="AdresSiedziby" type="adr:AdresTyp"> 
            
 <xsd:annotation> 
             
 <xsd:documentation> 
             
  4. Adres 
             
  siedziby 
             
  składającego 
             
  deklarację 
             
 </xsd:documentation> 
            
 </xsd:annotation> 
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            </xsd:element> 
           </xsd:sequence> 
          </xsd:complexType> 
         </xsd:element> 
 
 
        </xsd:choice> 
       </xsd:sequence> 
      </xsd:complexType> 
     </xsd:element> 
     <xsd:element name="AdresNieruchomosci"> 
      <xsd:annotation> 
       <xsd:documentation> 
        5. Adres nieruchomości, z której będą 
        odbierane odpady 
       </xsd:documentation> 
      </xsd:annotation> 
      <xsd:complexType> 
       <xsd:sequence> 
        <xsd:element ref="adr:Adres"/> 
        <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
name="NumerDzialkiObreb"> 
         <xsd:annotation> 
          <xsd:documentation> 
           Numer i obręb działki 
          </xsd:documentation> 
         </xsd:annotation> 
         <xsd:complexType> 
          <xsd:sequence> 
           <xsd:element name="NrDzialki" 
type="str:Tekst200Typ"> 
            <xsd:annotation> 
            
 <xsd:documentation> 
             
 Numer działki 
            
 </xsd:documentation> 
            </xsd:annotation> 
           </xsd:element> 
           <xsd:element 
maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="Obreb"> 
            <xsd:annotation> 
            
 <xsd:documentation> 
             
 Obręb 
            
 </xsd:documentation> 
            </xsd:annotation> 
            <xsd:simpleType> 
            
 <xsd:restriction base="xsd:string"> 
             
 <xsd:enumeration value="1 - Bystra Krakowska"> 
             
 </xsd:enumeration> 
             
 <xsd:enumeration value="2 - Bystra Śląska"> 
             
 </xsd:enumeration> 
             
 <xsd:enumeration value="3 - Huciska"> 
             
 </xsd:enumeration> 
             
 <xsd:enumeration value="4 - Łodygowice"> 
             
 </xsd:enumeration> 
             
 <xsd:enumeration value="5 - Meszna"> 
             
 </xsd:enumeration> 
             
 <xsd:enumeration value="6 - Straconka"> 
             
 </xsd:enumeration> 
             
 <xsd:enumeration value="7 - Wilkowice"> 
             
 </xsd:enumeration> 
            
 </xsd:restriction> 
            </xsd:simpleType> 
           </xsd:element> 
 
          </xsd:sequence> 
         </xsd:complexType> 
        </xsd:element> 
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        <xsd:element name="OswiadczamAdrNier"> 
         <xsd:annotation> 
          <xsd:documentation> 
           Oświadczam, że nieruchomość 
           jest: 
          </xsd:documentation> 
         </xsd:annotation> 
         <xsd:complexType> 
          <xsd:sequence> 
           <xsd:element name="OaN1" 
type="xsd:boolean"> 
            <xsd:annotation> 
            
 <xsd:documentation> 
             
 zamieszkała i 
             
 woda pobierana 
             
 wyłącznie z 
             
 instalacji 
             
 poprzez 
             
 wodomierz 
            
 </xsd:documentation> 
            </xsd:annotation> 
           </xsd:element> 
           <xsd:element name="OaN2" 
type="xsd:boolean"> 
            <xsd:annotation> 
            
 <xsd:documentation> 
             
 zamieszkała i 
             
 woda NIE jest 
             
 pobierana 
             
 wyłącznie z 
             
 instalacji 
             
 poprzez 
             
 wodomierz ze 
             
 studni lub 
             
 wodociągu i 
             
 studni 
            
 </xsd:documentation> 
            </xsd:annotation> 
           </xsd:element> 
           <xsd:element name="OaN3" 
type="xsd:boolean"> 
            <xsd:annotation> 
            
 <xsd:documentation> 
             
 niezamieszkała, 
             
 a powstają 
             
 odpady komunalne 
             
 (np. 
             
 nieruchomość 
             
 wykorzystana do 
             
 prowadzenia 
             
 działalności 
             
 gospodarczej, 
             
 obiekty 
             
 użyteczności 
             
 publicznej, 
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 szkoły, 
             
 przedszkola, 
             
 hotele, sklepy 
             
 itp. ) 
            
 </xsd:documentation> 
            </xsd:annotation> 
           </xsd:element> 
           <xsd:element name="OaN4" 
type="xsd:boolean"> 
            <xsd:annotation> 
            
 <xsd:documentation> 
             
 w części 
             
 zamieszkała i w 
             
 części 
             
 niezamieszkała i 
             
 woda pobierana 
             
 wyłącznie z 
             
 instalacji 
             
 poprzez 
             
 wodomierz 
            
 </xsd:documentation> 
            </xsd:annotation> 
           </xsd:element> 
           <xsd:element name="OaN5" 
type="xsd:boolean"> 
            <xsd:annotation> 
            
 <xsd:documentation> 
             
 w części 
             
 zamieszkała i w 
             
 części 
             
 niezamieszkała i 
             
 woda NIE jest 
             
 pobierana 
             
 wyłącznie z 
             
 instalacji 
             
 poprzez 
             
 wodomierz 
            
 </xsd:documentation> 
            </xsd:annotation> 
           </xsd:element> 
           <xsd:element name="OaN6" 
type="xsd:boolean"> 
            <xsd:annotation> 
            
 <xsd:documentation> 
             
 niezamieszkała 
             
 na której 
             
 znajduje się 
             
 domek letniskowy 
             
 lub inna 
             
 nieruchomość 
             
 wykorzystywana 
             
 na cele 
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 rekreacyjno – 
             
 wypoczynkowe 
            
 </xsd:documentation> 
            </xsd:annotation> 
           </xsd:element> 
          </xsd:sequence> 
         </xsd:complexType> 
        </xsd:element> 
       </xsd:sequence> 
      </xsd:complexType> 
     </xsd:element> 
     <xsd:element name="SposobGromadzenia"> 
      <xsd:annotation> 
       <xsd:documentation> 
        6. Sposób gromadzenia odpadów 
       </xsd:documentation> 
      </xsd:annotation> 
      <xsd:complexType> 
       <xsd:sequence> 
        <xsd:element name="OswiadczamZe"> 
         <xsd:annotation> 
          <xsd:documentation> 
           Oświadczam, że: 
          </xsd:documentation> 
         </xsd:annotation> 
         <xsd:complexType> 
          <xsd:sequence> 
           <xsd:element name="Oz1" 
type="xsd:boolean"> 
            <xsd:annotation> 
            
 <xsd:documentation> 
             
 gromadzę odpady 
             
 w sposób 
             
 selektywny 
             
 „S" 
             
 (zgodnie z 
             
 Regulaminem 
             
 utrzymania 
             
 czystości i 
             
 porządku na 
             
 terenie Gminy 
             
 Wilkowice) i do 
             
 ustalenia 
             
 wysokości opłaty 
             
 rocznej 
             
 przyjmuję niższą 
             
 stawkę 
            
 </xsd:documentation> 
            </xsd:annotation> 
           </xsd:element> 
           <xsd:element name="Oz2" 
type="xsd:boolean"> 
            <xsd:annotation> 
            
 <xsd:documentation> 
             
 nie gromadzę 
             
 odpadów w sposób 
             
 selektywny „Z" 
             
 (odpady 
             
 komunalne 
             
 niepoddane 
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 segregacji) i do 
             
 ustalenia 
             
 wysokości opłaty 
             
 rocznej 
             
 przyjmuję wyższą 
             
 stawkę 
            
 </xsd:documentation> 
            </xsd:annotation> 
           </xsd:element> 
          </xsd:sequence> 
         </xsd:complexType> 
        </xsd:element> 
       </xsd:sequence> 
      </xsd:complexType> 
     </xsd:element> 
     <xsd:element name="WyliczenieWysokosciOplaty"> 
      <xsd:annotation> 
       <xsd:documentation> 
        7. Wyliczenie wysokości opłaty za 
        gospodarowanie odpadami komunalnymi 
       </xsd:documentation> 
      </xsd:annotation> 
      <xsd:complexType> 
       <xsd:sequence> 
        <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="A"> 
         <xsd:annotation> 
          <xsd:documentation> 
           A 
          </xsd:documentation> 
         </xsd:annotation> 
         <xsd:complexType> 
          <xsd:sequence> 
           <xsd:choice> 
            <xsd:element 
name="Selektywna"> 
            
 <xsd:annotation> 
             
 <xsd:documentation> 
             
  Selektywna 
             
  zbiórka 
             
  odpadów 
             
 </xsd:documentation> 
            
 </xsd:annotation> 
 
            
 <xsd:complexType> 
             
 <xsd:sequence> 
             
  <xsd:element name="StawkaSa" type="xsd:decimal"> 
             
   <xsd:annotation> 
             
    <xsd:documentation> 
             
     stawka 
             
     „S” 
             
     [zł/m³] 
             
    </xsd:documentation> 
             
   </xsd:annotation> 
             
  </xsd:element> 
             
  <xsd:element name="WysokoscWzlotychA"> 
             
   <xsd:annotation> 
             
    <xsd:documentation> 
             
     Wysokość 
             
     opłaty 
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     (liczona 
             
     jako 
             
     iloczyn 
             
     ilości 
             
     zużytej 
             
     wody 
             
     za 
             
     okres 
             
     12 
             
     miesięcy 
             
     podanej 
             
     w 
             
     metrach 
             
     sześciennych 
             
     oraz 
             
     stawki 
             
     opłaty 
             
     podzielonej 
             
     przez 
             
     12 
             
     miesięcy) 
             
    </xsd:documentation> 
             
   </xsd:annotation> 
             
   <xsd:complexType> 
             
    <xsd:sequence> 
             
     <xsd:element name="Woda" type="xsd:decimal"> 
             
      <xsd:annotation> 
             
       <xsd:documentation> 
             
        Ilość 
             
        zużytej 
             
        wody 
             
        [m³/rok] 
             
       </xsd:documentation> 
             
      </xsd:annotation> 
             
     </xsd:element> 
             
     <xsd:element name="StawkaSa" type="xsd:decimal"> 
             
      <xsd:annotation> 
             
       <xsd:documentation> 
             
        Stawka 
             
        „S” 
             
        [zł/m³] 
             
       </xsd:documentation> 
             
      </xsd:annotation> 
             
     </xsd:element> 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 18 – Poz. 579



             
     <xsd:element name="Miesieczna" type="xsd:decimal"> 
             
      <xsd:annotation> 
             
       <xsd:documentation> 
             
        Miesięczna 
             
        [zł/mies.] 
             
       </xsd:documentation> 
             
      </xsd:annotation> 
             
     </xsd:element> 
             
    </xsd:sequence> 
             
   </xsd:complexType> 
             
  </xsd:element> 
             
 </xsd:sequence> 
            
 </xsd:complexType> 
            </xsd:element> 
            <xsd:element 
name="Nieselektywna"> 
            
 <xsd:annotation> 
             
 <xsd:documentation> 
             
  Nieselektywna 
             
  zbiórka 
             
  odpadów 
             
 </xsd:documentation> 
            
 </xsd:annotation> 
            
 <xsd:complexType> 
             
 <xsd:sequence> 
             
  <xsd:element name="StawkaZa" type="xsd:decimal"> 
             
   <xsd:annotation> 
             
    <xsd:documentation> 
             
     stawka 
             
     „Z” 
             
     [zł/m³] 
             
    </xsd:documentation> 
             
   </xsd:annotation> 
             
  </xsd:element> 
             
  <xsd:element name="WysokoscWzlotych"> 
             
   <xsd:annotation> 
             
    <xsd:documentation> 
             
     Wysokość 
             
     opłaty 
             
     (liczona 
             
     jako 
             
     iloczyn 
             
     ilości 
             
     zużytej 
             
     wody 
             
     za 
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     okres 
             
     12 
             
     miesięcy 
             
     podanej 
             
     w 
             
     metrach 
             
     sześciennych 
             
     oraz 
             
     stawki 
             
     opłaty 
             
     podzielonej 
             
     przez 
             
     12 
             
     miesięcy) 
             
    </xsd:documentation> 
             
   </xsd:annotation> 
             
   <xsd:complexType> 
             
    <xsd:sequence> 
             
     <xsd:element name="Woda" type="xsd:decimal"> 
             
      <xsd:annotation> 
             
       <xsd:documentation> 
             
        Ilość 
             
        zużytej 
             
        wody 
             
        [m³/rok] 
             
       </xsd:documentation> 
             
      </xsd:annotation> 
             
     </xsd:element> 
             
     <xsd:element name="StawkaZa" type="xsd:decimal"> 
             
      <xsd:annotation> 
             
       <xsd:documentation> 
             
        Stawka 
             
        „Z” 
             
        [zł/m³] 
             
       </xsd:documentation> 
             
      </xsd:annotation> 
             
     </xsd:element> 
             
     <xsd:element name="Miesieczna" type="xsd:decimal"> 
             
      <xsd:annotation> 
             
       <xsd:documentation> 
             
        Miesięczna 
             
        [zł/mies.] 
             
       </xsd:documentation> 
             
      </xsd:annotation> 
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     </xsd:element> 
             
    </xsd:sequence> 
             
   </xsd:complexType> 
             
  </xsd:element> 
             
 </xsd:sequence> 
            
 </xsd:complexType> 
            </xsd:element> 
           </xsd:choice> 
          </xsd:sequence> 
         </xsd:complexType> 
        </xsd:element> 
        <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="B"> 
         <xsd:annotation> 
          <xsd:documentation> 
           B 
          </xsd:documentation> 
         </xsd:annotation> 
         <xsd:complexType> 
          <xsd:sequence> 
           <xsd:choice> 
            <xsd:element 
name="Selektywna"> 
            
 <xsd:annotation> 
             
 <xsd:documentation> 
             
  Selektywna 
             
  zbiórka 
             
  odpadów 
             
 </xsd:documentation> 
            
 </xsd:annotation> 
 
            
 <xsd:complexType> 
             
 <xsd:sequence> 
             
  <xsd:element name="StawkaSb" type="xsd:decimal"> 
             
   <xsd:annotation> 
             
    <xsd:documentation> 
             
     stawka 
             
     „S” 
             
     [zł/mies./osobę] 
             
    </xsd:documentation> 
             
   </xsd:annotation> 
             
  </xsd:element> 
             
  <xsd:element name="WysokoscWzlotychB"> 
             
   <xsd:annotation> 
             
    <xsd:documentation> 
             
     Wysokość 
             
     opłaty 
             
     (liczona 
             
     jako 
             
     iloczyn 
             
     liczby 
             
     mieszkańców 
             
     zamieszkujących 
             
     nieruchomość 
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     oraz 
             
     stawki 
             
     opłaty) 
             
    </xsd:documentation> 
             
   </xsd:annotation> 
             
   <xsd:complexType> 
             
    <xsd:sequence> 
             
     <xsd:element name="OswiadczamB" type="str:Tekst65Typ"> 
             
      <xsd:annotation> 
             
       <xsd:documentation> 
             
        Oświadczam, 
             
        że 
             
        na 
             
        terenie 
             
        nieruchomości 
             
        zamieszkuje: 
             
       </xsd:documentation> 
             
      </xsd:annotation> 
             
     </xsd:element> 
             
     <xsd:element name="LiczbaOsob" type="xsd:nonNegativeInteger"> 
             
      <xsd:annotation> 
             
       <xsd:documentation> 
             
        Liczba 
             
        osób 
             
       </xsd:documentation> 
             
      </xsd:annotation> 
             
     </xsd:element> 
             
     <xsd:element name="StawkaSb" type="xsd:decimal"> 
             
      <xsd:annotation> 
             
       <xsd:documentation> 
             
        Stawka 
             
        „S” 
             
        [zł] 
             
       </xsd:documentation> 
             
      </xsd:annotation> 
             
     </xsd:element> 
             
     <xsd:element name="Miesieczna" type="xsd:decimal"> 
             
      <xsd:annotation> 
             
       <xsd:documentation> 
             
        Miesięczna 
             
        [zł/mies.] 
             
       </xsd:documentation> 
             
      </xsd:annotation> 
             
     </xsd:element> 
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    </xsd:sequence> 
             
   </xsd:complexType> 
             
  </xsd:element> 
             
 </xsd:sequence> 
            
 </xsd:complexType> 
            </xsd:element> 
            <xsd:element 
name="Nieselektywna"> 
            
 <xsd:annotation> 
             
 <xsd:documentation> 
             
  Nieselektywna 
             
  zbiórka 
             
  odpadów 
             
 </xsd:documentation> 
            
 </xsd:annotation> 
            
 <xsd:complexType> 
             
 <xsd:sequence> 
             
  <xsd:element name="StawkaZb" type="xsd:decimal"> 
             
   <xsd:annotation> 
             
    <xsd:documentation> 
             
     stawka 
             
     „Z” 
             
     [zł/mies./osobę] 
             
    </xsd:documentation> 
             
   </xsd:annotation> 
             
  </xsd:element> 
             
  <xsd:element name="WysokoscWzlotychB"> 
             
   <xsd:annotation> 
             
    <xsd:documentation> 
             
     Wysokość 
             
     opłaty 
             
     (liczona 
             
     jako 
             
     iloczyn 
             
     liczby 
             
     mieszkańców 
             
     zamieszkujących 
             
     nieruchomość 
             
     oraz 
             
     stawki 
             
     opłaty) 
             
    </xsd:documentation> 
             
   </xsd:annotation> 
             
   <xsd:complexType> 
             
    <xsd:sequence> 
             
     <xsd:element name="OswiadczamB" type="str:Tekst65Typ"> 
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      <xsd:annotation> 
             
       <xsd:documentation> 
             
        Oświadczam, 
             
        że 
             
        na 
             
        terenie 
             
        nieruchomości 
             
        zamieszkuje: 
             
       </xsd:documentation> 
             
      </xsd:annotation> 
             
     </xsd:element> 
             
     <xsd:element name="LiczbaOsob" type="xsd:nonNegativeInteger"> 
             
      <xsd:annotation> 
             
       <xsd:documentation> 
             
        Liczba 
             
        osób 
             
       </xsd:documentation> 
             
      </xsd:annotation> 
             
     </xsd:element> 
             
     <xsd:element name="StawkaZb" type="xsd:decimal"> 
             
      <xsd:annotation> 
             
       <xsd:documentation> 
             
        Stawka 
             
        „Z” 
             
        [zł] 
             
       </xsd:documentation> 
             
      </xsd:annotation> 
             
     </xsd:element> 
             
     <xsd:element name="Miesieczna" type="xsd:decimal"> 
             
      <xsd:annotation> 
             
       <xsd:documentation> 
             
        Miesięczna 
             
        [zł/mies.] 
             
       </xsd:documentation> 
             
      </xsd:annotation> 
             
     </xsd:element> 
             
    </xsd:sequence> 
             
   </xsd:complexType> 
             
  </xsd:element> 
             
 </xsd:sequence> 
            
 </xsd:complexType> 
            </xsd:element> 
           </xsd:choice> 
          </xsd:sequence> 
         </xsd:complexType> 
        </xsd:element> 
        <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="C"> 
         <xsd:annotation> 
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          <xsd:documentation> 
           C 
          </xsd:documentation> 
         </xsd:annotation> 
         <xsd:complexType> 
          <xsd:sequence> 
           <xsd:element name="C1"> 
            <xsd:annotation> 
            
 <xsd:documentation> 
             
 C1. Wielkość 
             
 pojemników, 
             
 kontenerów lub 
             
 worków na odpady 
            
 </xsd:documentation> 
            </xsd:annotation> 
            <xsd:complexType> 
            
 <xsd:sequence> 
             
 <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Pojemnik60"> 
             
  <xsd:annotation> 
             
   <xsd:documentation> 
             
    Pojemnik 
             
    60 
             
    litrów 
             
   </xsd:documentation> 
             
  </xsd:annotation> 
             
  <xsd:complexType> 
             
   <xsd:sequence> 
             
    <xsd:choice> 
             
     <xsd:element name="StawkaZ" type="xsd:decimal"> 
             
      <xsd:annotation> 
             
       <xsd:documentation> 
             
        C2. 
             
        Stawka 
             
        opłaty 
             
        za 
             
        pojemnik 
             
        ,,Z” 
             
        [zł] 
             
       </xsd:documentation> 
             
      </xsd:annotation> 
             
     </xsd:element> 
             
     <xsd:element name="StawkaS" type="xsd:decimal"> 
             
      <xsd:annotation> 
             
       <xsd:documentation> 
             
        C3. 
             
        Stawka 
             
        opłaty 
             
        za 
             
        pojemnik 
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        ,,S” 
             
        [zł] 
             
       </xsd:documentation> 
             
      </xsd:annotation> 
             
     </xsd:element> 
             
    </xsd:choice> 
             
    <xsd:element name="LiczbaPojemnikow" type="xsd:nonNegativeInteger"> 
             
     <xsd:annotation> 
             
      <xsd:documentation> 
             
       C4. 
             
       Liczba 
             
       pojemników 
             
      </xsd:documentation> 
             
     </xsd:annotation> 
             
    </xsd:element> 
             
    <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="LiczbaOdbiorow" type="xsd:nonNegativeInteger"> 
             
     <xsd:annotation> 
             
      <xsd:documentation> 
             
       C5. 
             
       Liczba 
             
       odbiorów 
             
       w miesiącu 
             
      </xsd:documentation> 
             
     </xsd:annotation> 
             
    </xsd:element> 
             
    <xsd:element name="WysokoscMiesOplaty" type="xsd:decimal"> 
             
     <xsd:annotation> 
             
      <xsd:documentation> 
             
       C6. 
             
       Wysokość 
             
       miesięcznej 
             
       opłaty 
             
       [zł] 
             
      </xsd:documentation> 
             
     </xsd:annotation> 
             
    </xsd:element> 
             
   </xsd:sequence> 
             
  </xsd:complexType> 
             
 </xsd:element> 
             
 <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Pojemnik110"> 
             
  <xsd:annotation> 
             
   <xsd:documentation> 
             
    Pojemnik 
             
    110 
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    litrów 
             
   </xsd:documentation> 
             
  </xsd:annotation> 
             
  <xsd:complexType> 
             
   <xsd:sequence> 
             
    <xsd:choice> 
             
     <xsd:element name="StawkaZ" type="xsd:decimal"> 
             
      <xsd:annotation> 
             
       <xsd:documentation> 
             
        C2. 
             
        Stawka 
             
        opłaty 
             
        za 
             
        pojemnik 
             
        ,,Z” 
             
        [zł] 
             
       </xsd:documentation> 
             
      </xsd:annotation> 
             
     </xsd:element> 
             
     <xsd:element name="StawkaS" type="xsd:decimal"> 
             
      <xsd:annotation> 
             
       <xsd:documentation> 
             
        C3. 
             
        Stawka 
             
        opłaty 
             
        za 
             
        pojemnik 
             
        ,,S” 
             
        [zł] 
             
       </xsd:documentation> 
             
      </xsd:annotation> 
             
     </xsd:element> 
             
    </xsd:choice> 
             
    <xsd:element name="LiczbaPojemnikow" type="xsd:nonNegativeInteger"> 
             
     <xsd:annotation> 
             
      <xsd:documentation> 
             
       C4. 
             
       Liczba 
             
       pojemników 
             
      </xsd:documentation> 
             
     </xsd:annotation> 
             
    </xsd:element> 
             
    <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="LiczbaOdbiorow" type="xsd:nonNegativeInteger"> 
             
     <xsd:annotation> 
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      <xsd:documentation> 
             
       C5. 
             
       Liczba 
             
       odbiorów 
             
       w miesiącu 
             
      </xsd:documentation> 
             
     </xsd:annotation> 
             
    </xsd:element> 
             
    <xsd:element name="WysokoscMiesOplaty" type="xsd:decimal"> 
             
     <xsd:annotation> 
             
      <xsd:documentation> 
             
       C6. 
             
       Wysokość 
             
       miesięcznej 
             
       opłaty 
             
       [zł] 
             
      </xsd:documentation> 
             
     </xsd:annotation> 
             
    </xsd:element> 
             
   </xsd:sequence> 
             
  </xsd:complexType> 
             
 </xsd:element> 
             
 <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Pojemnik120"> 
             
  <xsd:annotation> 
             
   <xsd:documentation> 
             
    Pojemnik 
             
    120 
             
    litrów 
             
   </xsd:documentation> 
             
  </xsd:annotation> 
             
  <xsd:complexType> 
             
   <xsd:sequence> 
             
    <xsd:choice> 
             
     <xsd:element name="StawkaZ" type="xsd:decimal"> 
             
      <xsd:annotation> 
             
       <xsd:documentation> 
             
        C2. 
             
        Stawka 
             
        opłaty 
             
        za 
             
        pojemnik 
             
        ,,Z” 
             
        [zł] 
             
       </xsd:documentation> 
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      </xsd:annotation> 
             
     </xsd:element> 
             
     <xsd:element name="StawkaS" type="xsd:decimal"> 
             
      <xsd:annotation> 
             
       <xsd:documentation> 
             
        C3. 
             
        Stawka 
             
        opłaty 
             
        za 
             
        pojemnik 
             
        ,,S” 
             
        [zł] 
             
       </xsd:documentation> 
             
      </xsd:annotation> 
             
     </xsd:element> 
             
    </xsd:choice> 
             
    <xsd:element name="LiczbaPojemnikow" type="xsd:nonNegativeInteger"> 
             
     <xsd:annotation> 
             
      <xsd:documentation> 
             
       C4. 
             
       Liczba 
             
       pojemników 
             
      </xsd:documentation> 
             
     </xsd:annotation> 
             
    </xsd:element> 
             
    <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="LiczbaOdbiorow" type="xsd:nonNegativeInteger"> 
             
     <xsd:annotation> 
             
      <xsd:documentation> 
             
       C5. 
             
       Liczba 
             
       odbiorów 
             
       w miesiącu 
             
      </xsd:documentation> 
             
     </xsd:annotation> 
             
    </xsd:element> 
             
    <xsd:element name="WysokoscMiesOplaty" type="xsd:decimal"> 
             
     <xsd:annotation> 
             
      <xsd:documentation> 
             
       C6. 
             
       Wysokość 
             
       miesięcznej 
             
       opłaty 
             
       [zł] 
             
      </xsd:documentation> 
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     </xsd:annotation> 
             
    </xsd:element> 
             
   </xsd:sequence> 
             
  </xsd:complexType> 
             
 </xsd:element> 
             
 <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Pojemnik240"> 
             
  <xsd:annotation> 
             
   <xsd:documentation> 
             
    Pojemnik 
             
    240 
             
    litrów 
             
   </xsd:documentation> 
             
  </xsd:annotation> 
             
  <xsd:complexType> 
             
   <xsd:sequence> 
             
    <xsd:choice> 
             
     <xsd:element name="StawkaZ" type="xsd:decimal"> 
             
      <xsd:annotation> 
             
       <xsd:documentation> 
             
        C2. 
             
        Stawka 
             
        opłaty 
             
        za 
             
        pojemnik 
             
        ,,Z” 
             
        [zł] 
             
       </xsd:documentation> 
             
      </xsd:annotation> 
             
     </xsd:element> 
             
     <xsd:element name="StawkaS" type="xsd:decimal"> 
             
      <xsd:annotation> 
             
       <xsd:documentation> 
             
        C3. 
             
        Stawka 
             
        opłaty 
             
        za 
             
        pojemnik 
             
        ,,S” 
             
        [zł] 
             
       </xsd:documentation> 
             
      </xsd:annotation> 
             
     </xsd:element> 
             
    </xsd:choice> 
             
    <xsd:element name="LiczbaPojemnikow" type="xsd:nonNegativeInteger"> 
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     <xsd:annotation> 
             
      <xsd:documentation> 
             
       C4. 
             
       Liczba 
             
       pojemników 
             
      </xsd:documentation> 
             
     </xsd:annotation> 
             
    </xsd:element> 
             
    <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="LiczbaOdbiorow" type="xsd:nonNegativeInteger"> 
             
     <xsd:annotation> 
             
      <xsd:documentation> 
             
       C5. 
             
       Liczba 
             
       odbiorów 
             
       w miesiącu 
             
      </xsd:documentation> 
             
     </xsd:annotation> 
             
    </xsd:element> 
             
    <xsd:element name="WysokoscMiesOplaty" type="xsd:decimal"> 
             
     <xsd:annotation> 
             
      <xsd:documentation> 
             
       C6. 
             
       Wysokość 
             
       miesięcznej 
             
       opłaty 
             
       [zł] 
             
      </xsd:documentation> 
             
     </xsd:annotation> 
             
    </xsd:element> 
             
   </xsd:sequence> 
             
  </xsd:complexType> 
             
 </xsd:element> 
             
 <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Pojemnik1100"> 
             
  <xsd:annotation> 
             
   <xsd:documentation> 
             
    Pojemnik 
             
    1100 
             
    litrów 
             
   </xsd:documentation> 
             
  </xsd:annotation> 
             
  <xsd:complexType> 
             
   <xsd:sequence> 
             
    <xsd:choice> 
             
     <xsd:element name="StawkaZ" type="xsd:decimal"> 
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      <xsd:annotation> 
             
       <xsd:documentation> 
             
        C2. 
             
        Stawka 
             
        opłaty 
             
        za 
             
        pojemnik 
             
        ,,Z” 
             
        [zł] 
             
       </xsd:documentation> 
             
      </xsd:annotation> 
             
     </xsd:element> 
             
     <xsd:element name="StawkaS" type="xsd:decimal"> 
             
      <xsd:annotation> 
             
       <xsd:documentation> 
             
        C3. 
             
        Stawka 
             
        opłaty 
             
        za 
             
        pojemnik 
             
        ,,S” 
             
        [zł] 
             
       </xsd:documentation> 
             
      </xsd:annotation> 
             
     </xsd:element> 
             
    </xsd:choice> 
             
    <xsd:element name="LiczbaPojemnikow" type="xsd:nonNegativeInteger"> 
             
     <xsd:annotation> 
             
      <xsd:documentation> 
             
       C4. 
             
       Liczba 
             
       pojemników 
             
      </xsd:documentation> 
             
     </xsd:annotation> 
             
    </xsd:element> 
             
    <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="LiczbaOdbiorow" type="xsd:nonNegativeInteger"> 
             
     <xsd:annotation> 
             
      <xsd:documentation> 
             
       C5. 
             
       Liczba 
             
       odbiorów 
             
       w miesiącu 
             
      </xsd:documentation> 
             
     </xsd:annotation> 
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    </xsd:element> 
             
    <xsd:element name="WysokoscMiesOplaty" type="xsd:decimal"> 
             
     <xsd:annotation> 
             
      <xsd:documentation> 
             
       C6. 
             
       Wysokość 
             
       miesięcznej 
             
       opłaty 
             
       [zł] 
             
      </xsd:documentation> 
             
     </xsd:annotation> 
             
    </xsd:element> 
             
   </xsd:sequence> 
             
  </xsd:complexType> 
             
 </xsd:element> 
             
 <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="KontenerA"> 
             
  <xsd:annotation> 
             
   <xsd:documentation> 
             
    kontener 
             
    o 
             
    pojemności 
             
    1,5 
             
    m³ 
             
    (1500 
             
    l) 
             
   </xsd:documentation> 
             
  </xsd:annotation> 
             
  <xsd:complexType> 
             
   <xsd:sequence> 
             
    <xsd:choice> 
             
     <xsd:element name="StawkaZ" type="xsd:decimal"> 
             
      <xsd:annotation> 
             
       <xsd:documentation> 
             
        C2. 
             
        Stawka 
             
        opłaty 
             
        za 
             
        pojemnik 
             
        ,,Z” 
             
        [zł] 
             
       </xsd:documentation> 
             
      </xsd:annotation> 
             
     </xsd:element> 
             
     <xsd:element name="StawkaS" type="xsd:decimal"> 
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      <xsd:annotation> 
             
       <xsd:documentation> 
             
        C3. 
             
        Stawka 
             
        opłaty 
             
        za 
             
        pojemnik 
             
        ,,S” 
             
        [zł] 
             
       </xsd:documentation> 
             
      </xsd:annotation> 
             
     </xsd:element> 
             
    </xsd:choice> 
             
    <xsd:element name="LiczbaPojemnikow" type="xsd:nonNegativeInteger"> 
             
     <xsd:annotation> 
             
      <xsd:documentation> 
             
       C4. 
             
       Liczba 
             
       pojemników 
             
      </xsd:documentation> 
             
     </xsd:annotation> 
             
    </xsd:element> 
             
    <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="LiczbaOdbiorow" type="xsd:nonNegativeInteger"> 
             
     <xsd:annotation> 
             
      <xsd:documentation> 
             
       C5. 
             
       Liczba 
             
       odbiorów 
             
       w miesiącu 
             
      </xsd:documentation> 
             
     </xsd:annotation> 
             
    </xsd:element> 
             
    <xsd:element name="WysokoscMiesOplaty" type="xsd:decimal"> 
             
     <xsd:annotation> 
             
      <xsd:documentation> 
             
       C6. 
             
       Wysokość 
             
       miesięcznej 
             
       opłaty 
             
       [zł] 
             
      </xsd:documentation> 
             
     </xsd:annotation> 
             
    </xsd:element> 
             
   </xsd:sequence> 
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  </xsd:complexType> 
             
 </xsd:element> 
             
 <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="KontenerB"> 
             
  <xsd:annotation> 
             
   <xsd:documentation> 
             
    kontener 
             
    o 
             
    pojemności 
             
    5,0 
             
    m³ 
             
    (5000 
             
    l) 
             
   </xsd:documentation> 
             
  </xsd:annotation> 
             
  <xsd:complexType> 
             
   <xsd:sequence> 
             
    <xsd:choice> 
             
     <xsd:element name="StawkaZ" type="xsd:decimal"> 
             
      <xsd:annotation> 
             
       <xsd:documentation> 
             
        C2. 
             
        Stawka 
             
        opłaty 
             
        za 
             
        pojemnik 
             
        ,,Z” 
             
        [zł] 
             
       </xsd:documentation> 
             
      </xsd:annotation> 
             
     </xsd:element> 
             
     <xsd:element name="StawkaS" type="xsd:decimal"> 
             
      <xsd:annotation> 
             
       <xsd:documentation> 
             
        C3. 
             
        Stawka 
             
        opłaty 
             
        za 
             
        pojemnik 
             
        ,,S” 
             
        [zł] 
             
       </xsd:documentation> 
             
      </xsd:annotation> 
             
     </xsd:element> 
             
    </xsd:choice> 
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    <xsd:element name="LiczbaPojemnikow" type="xsd:nonNegativeInteger"> 
             
     <xsd:annotation> 
             
      <xsd:documentation> 
             
       C4. 
             
       Liczba 
             
       pojemników 
             
      </xsd:documentation> 
             
     </xsd:annotation> 
             
    </xsd:element> 
             
    <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="LiczbaOdbiorow" type="xsd:nonNegativeInteger"> 
             
     <xsd:annotation> 
             
      <xsd:documentation> 
             
       C5. 
             
       Liczba 
             
       odbiorów 
             
       w miesiącu 
             
      </xsd:documentation> 
             
     </xsd:annotation> 
             
    </xsd:element> 
             
    <xsd:element name="WysokoscMiesOplaty" type="xsd:decimal"> 
             
     <xsd:annotation> 
             
      <xsd:documentation> 
             
       C6. 
             
       Wysokość 
             
       miesięcznej 
             
       opłaty 
             
       [zł] 
             
      </xsd:documentation> 
             
     </xsd:annotation> 
             
    </xsd:element> 
             
   </xsd:sequence> 
             
  </xsd:complexType> 
             
 </xsd:element> 
             
 <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="KontenerC"> 
             
  <xsd:annotation> 
             
   <xsd:documentation> 
             
    kontener 
             
    o 
             
    pojemności 
             
    7,0 
             
    m³ 
             
    (7000 
             
    l) 
             
   </xsd:documentation> 
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  </xsd:annotation> 
             
  <xsd:complexType> 
             
   <xsd:sequence> 
             
    <xsd:choice> 
             
     <xsd:element name="StawkaZ" type="xsd:decimal"> 
             
      <xsd:annotation> 
             
       <xsd:documentation> 
             
        C2. 
             
        Stawka 
             
        opłaty 
             
        za 
             
        pojemnik 
             
        ,,Z” 
             
        [zł] 
             
       </xsd:documentation> 
             
      </xsd:annotation> 
             
     </xsd:element> 
             
     <xsd:element name="StawkaS" type="xsd:decimal"> 
             
      <xsd:annotation> 
             
       <xsd:documentation> 
             
        C3. 
             
        Stawka 
             
        opłaty 
             
        za 
             
        pojemnik 
             
        ,,S” 
             
        [zł] 
             
       </xsd:documentation> 
             
      </xsd:annotation> 
             
     </xsd:element> 
             
    </xsd:choice> 
             
    <xsd:element name="LiczbaPojemnikow" type="xsd:nonNegativeInteger"> 
             
     <xsd:annotation> 
             
      <xsd:documentation> 
             
       C4. 
             
       Liczba 
             
       pojemników 
             
      </xsd:documentation> 
             
     </xsd:annotation> 
             
    </xsd:element> 
             
    <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="LiczbaOdbiorow" type="xsd:nonNegativeInteger"> 
             
     <xsd:annotation> 
             
      <xsd:documentation> 
             
       C5. 
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       Liczba 
             
       odbiorów 
             
       w miesiącu 
             
      </xsd:documentation> 
             
     </xsd:annotation> 
             
    </xsd:element> 
             
    <xsd:element name="WysokoscMiesOplaty" type="xsd:decimal"> 
             
     <xsd:annotation> 
             
      <xsd:documentation> 
             
       C6. 
             
       Wysokość 
             
       miesięcznej 
             
       opłaty 
             
       [zł] 
             
      </xsd:documentation> 
             
     </xsd:annotation> 
             
    </xsd:element> 
             
   </xsd:sequence> 
             
  </xsd:complexType> 
             
 </xsd:element> 
             
 <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="KontenerD"> 
             
  <xsd:annotation> 
             
   <xsd:documentation> 
             
    kontener 
             
    o 
             
    pojemności 
             
    10,0 
             
    m³ 
             
    (10000 
             
    l) 
             
   </xsd:documentation> 
             
  </xsd:annotation> 
             
  <xsd:complexType> 
             
   <xsd:sequence> 
             
    <xsd:choice> 
             
     <xsd:element name="StawkaZ" type="xsd:decimal"> 
             
      <xsd:annotation> 
             
       <xsd:documentation> 
             
        C2. 
             
        Stawka 
             
        opłaty 
             
        za 
             
        pojemnik 
             
        ,,Z” 
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        [zł] 
             
       </xsd:documentation> 
             
      </xsd:annotation> 
             
     </xsd:element> 
             
     <xsd:element name="StawkaS" type="xsd:decimal"> 
             
      <xsd:annotation> 
             
       <xsd:documentation> 
             
        C3. 
             
        Stawka 
             
        opłaty 
             
        za 
             
        pojemnik 
             
        ,,S” 
             
        [zł] 
             
       </xsd:documentation> 
             
      </xsd:annotation> 
             
     </xsd:element> 
             
    </xsd:choice> 
             
    <xsd:element name="LiczbaPojemnikow" type="xsd:nonNegativeInteger"> 
             
     <xsd:annotation> 
             
      <xsd:documentation> 
             
       C4. 
             
       Liczba 
             
       pojemników 
             
      </xsd:documentation> 
             
     </xsd:annotation> 
             
    </xsd:element> 
             
    <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="LiczbaOdbiorow" type="xsd:nonNegativeInteger"> 
             
     <xsd:annotation> 
             
      <xsd:documentation> 
             
       C5. 
             
       Liczba 
             
       odbiorów 
             
       w miesiącu 
             
      </xsd:documentation> 
             
     </xsd:annotation> 
             
    </xsd:element> 
             
    <xsd:element name="WysokoscMiesOplaty" type="xsd:decimal"> 
             
     <xsd:annotation> 
             
      <xsd:documentation> 
             
       C6. 
             
       Wysokość 
             
       miesięcznej 
             
       opłaty 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 39 – Poz. 579



             
       [zł] 
             
      </xsd:documentation> 
             
     </xsd:annotation> 
             
    </xsd:element> 
             
   </xsd:sequence> 
             
  </xsd:complexType> 
             
 </xsd:element> 
             
 <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="KontenerF"> 
             
  <xsd:annotation> 
             
   <xsd:documentation> 
             
    kontener 
             
    o 
             
    pojemności 
             
    11,0 
             
    m³ 
             
    (11000 
             
    l) 
             
   </xsd:documentation> 
             
  </xsd:annotation> 
             
  <xsd:complexType> 
             
   <xsd:sequence> 
             
    <xsd:choice> 
             
     <xsd:element name="StawkaZ" type="xsd:decimal"> 
             
      <xsd:annotation> 
             
       <xsd:documentation> 
             
        C2. 
             
        Stawka 
             
        opłaty 
             
        za 
             
        pojemnik 
             
        ,,Z” 
             
        [zł] 
             
       </xsd:documentation> 
             
      </xsd:annotation> 
             
     </xsd:element> 
             
     <xsd:element name="StawkaS" type="xsd:decimal"> 
             
      <xsd:annotation> 
             
       <xsd:documentation> 
             
        C3. 
             
        Stawka 
             
        opłaty 
             
        za 
             
        pojemnik 
             
        ,,S” 
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        [zł] 
             
       </xsd:documentation> 
             
      </xsd:annotation> 
             
     </xsd:element> 
             
    </xsd:choice> 
             
    <xsd:element name="LiczbaPojemnikow" type="xsd:nonNegativeInteger"> 
             
     <xsd:annotation> 
             
      <xsd:documentation> 
             
       C4. 
             
       Liczba 
             
       pojemników 
             
      </xsd:documentation> 
             
     </xsd:annotation> 
             
    </xsd:element> 
             
    <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="LiczbaOdbiorow" type="xsd:nonNegativeInteger"> 
             
     <xsd:annotation> 
             
      <xsd:documentation> 
             
       C5. 
             
       Liczba 
             
       odbiorów 
             
       w miesiącu 
             
      </xsd:documentation> 
             
     </xsd:annotation> 
             
    </xsd:element> 
             
    <xsd:element name="WysokoscMiesOplaty" type="xsd:decimal"> 
             
     <xsd:annotation> 
             
      <xsd:documentation> 
             
       C6. 
             
       Wysokość 
             
       miesięcznej 
             
       opłaty 
             
       [zł] 
             
      </xsd:documentation> 
             
     </xsd:annotation> 
             
    </xsd:element> 
             
   </xsd:sequence> 
             
  </xsd:complexType> 
             
 </xsd:element> 
             
 <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Pojemnik"> 
             
  <xsd:annotation> 
             
   <xsd:documentation> 
             
    Pojemnik 
             
    na 
             
    surowce 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 41 – Poz. 579



             
    wtórne 
             
   </xsd:documentation> 
             
  </xsd:annotation> 
             
  <xsd:complexType> 
             
   <xsd:sequence> 
             
    <xsd:element name="StawkaS" type="xsd:decimal"> 
             
     <xsd:annotation> 
             
      <xsd:documentation> 
             
       C3. 
             
       Stawka 
             
       opłaty 
             
       za 
             
       pojemnik 
             
       ,,S” 
             
       [zł] 
             
      </xsd:documentation> 
             
     </xsd:annotation> 
             
    </xsd:element> 
             
    <xsd:element name="LiczbaPojemnikow" type="xsd:nonNegativeInteger"> 
             
     <xsd:annotation> 
             
      <xsd:documentation> 
             
       C4. 
             
       Liczba 
             
       pojemników 
             
      </xsd:documentation> 
             
     </xsd:annotation> 
             
    </xsd:element> 
             
    <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="LiczbaOdbiorow" type="xsd:nonNegativeInteger"> 
             
     <xsd:annotation> 
             
      <xsd:documentation> 
             
       C5. 
             
       Liczba 
             
       odbiorów 
             
       w miesiącu 
             
      </xsd:documentation> 
             
     </xsd:annotation> 
             
    </xsd:element> 
             
    <xsd:element name="WysokoscMiesOplaty" type="xsd:decimal"> 
             
     <xsd:annotation> 
             
      <xsd:documentation> 
             
       C6. 
             
       Wysokość 
             
       miesięcznej 
             
       opłaty 
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       [zł] 
             
      </xsd:documentation> 
             
     </xsd:annotation> 
             
    </xsd:element> 
             
   </xsd:sequence> 
             
  </xsd:complexType> 
             
 </xsd:element> 
             
 <xsd:element name="SumaKwotC6" type="xsd:decimal"> 
             
  <xsd:annotation> 
             
   <xsd:documentation> 
             
    C7. 
             
    Suma 
             
    kwot 
             
    z kolumny 
             
    C6 
             
    [zł] 
             
   </xsd:documentation> 
             
  </xsd:annotation> 
             
 </xsd:element> 
             
 <xsd:element name="Miesiace"> 
             
  <xsd:annotation> 
             
   <xsd:documentation> 
             
    C8. 
             
    Miesiące, 
             
    podczas 
             
    których 
             
    na 
             
    nieruchomości 
             
    powstają 
             
    odpady 
             
    komunalne 
             
   </xsd:documentation> 
             
  </xsd:annotation> 
             
  <xsd:complexType> 
             
   <xsd:sequence> 
             
    <xsd:element name="Wszystkie" type="xsd:boolean"> 
             
     <xsd:annotation> 
             
      <xsd:documentation> 
             
       Wszystkie 
             
       miesiące 
             
       w 
             
       roku 
             
      </xsd:documentation> 
             
     </xsd:annotation> 
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    </xsd:element> 
             
    <xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="Miesiac"> 
             
     <xsd:annotation> 
             
      <xsd:documentation> 
             
       miesiąc 
             
      </xsd:documentation> 
             
     </xsd:annotation> 
             
     <xsd:simpleType> 
             
      <xsd:restriction base="xsd:string"> 
             
       <xsd:enumeration value="I"> 
             
       </xsd:enumeration> 
             
       <xsd:enumeration value="II"> 
             
       </xsd:enumeration> 
             
       <xsd:enumeration value="III"> 
             
       </xsd:enumeration> 
             
       <xsd:enumeration value="IV"> 
             
       </xsd:enumeration> 
             
       <xsd:enumeration value="V"> 
             
       </xsd:enumeration> 
             
       <xsd:enumeration value="VI"> 
             
       </xsd:enumeration> 
             
       <xsd:enumeration value="VII"> 
             
       </xsd:enumeration> 
             
       <xsd:enumeration value="VIII"> 
             
       </xsd:enumeration> 
             
       <xsd:enumeration value="IX"> 
             
       </xsd:enumeration> 
             
       <xsd:enumeration value="X"> 
             
       </xsd:enumeration> 
             
       <xsd:enumeration value="XI"> 
             
       </xsd:enumeration> 
             
       <xsd:enumeration value="XII"> 
             
       </xsd:enumeration> 
             
      </xsd:restriction> 
             
     </xsd:simpleType> 
             
    </xsd:element> 
             
   </xsd:sequence> 
             
  </xsd:complexType> 
             
 </xsd:element> 
            
 </xsd:sequence> 
            </xsd:complexType> 
           </xsd:element> 
          </xsd:sequence> 
         </xsd:complexType> 
        </xsd:element> 
        <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="D"> 
         <xsd:annotation> 
          <xsd:documentation> 
           D 
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          </xsd:documentation> 
         </xsd:annotation> 
         <xsd:complexType> 
          <xsd:sequence> 
           <xsd:element 
name="NieruchomoscDl"> 
            <xsd:annotation> 
            
 <xsd:documentation> 
             
 Nieruchomość na 
             
 której znajduje 
             
 się domek 
             
 letniskowy lub 
             
 inna 
             
 nieruchomość 
             
 wykorzystywana 
             
 na cele 
             
 rekreacyjno - 
             
 wypoczynkowe 
            
 </xsd:documentation> 
            </xsd:annotation> 
            <xsd:complexType> 
            
 <xsd:sequence> 
             
 <xsd:choice> 
             
  <xsd:element name="OplataRyczS" type="xsd:decimal"> 
             
   <xsd:annotation> 
             
    <xsd:documentation> 
             
     Opłata 
             
     ryczałtowa 
             
     stawka 
             
     „S” 
             
     [zł] 
             
    </xsd:documentation> 
             
   </xsd:annotation> 
             
  </xsd:element> 
             
  <xsd:element name="OplataRyczZ" type="xsd:decimal"> 
             
   <xsd:annotation> 
             
    <xsd:documentation> 
             
     Opłata 
             
     ryczałtowa 
             
     stawka 
             
     „Z” 
             
     [zł] 
             
    </xsd:documentation> 
             
   </xsd:annotation> 
             
  </xsd:element> 
             
 </xsd:choice> 
            
 </xsd:sequence> 
            </xsd:complexType> 
           </xsd:element> 
          </xsd:sequence> 
         </xsd:complexType> 
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        </xsd:element> 
       </xsd:sequence> 
      </xsd:complexType> 
     </xsd:element> 
     <xsd:element name="Zalaczniki"> 
      <xsd:annotation> 
       <xsd:documentation> 
        8. Załączniki lub oświadczenie 
       </xsd:documentation> 
      </xsd:annotation> 
      <xsd:complexType> 
       <xsd:sequence> 
        <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="A"> 
         <xsd:annotation> 
          <xsd:documentation> 
           A 
          </xsd:documentation> 
         </xsd:annotation> 
         <xsd:complexType> 
          <xsd:sequence> 
           <xsd:element 
name="LiczbaZalacznikow" type="xsd:nonNegativeInteger"> 
            <xsd:annotation> 
            
 <xsd:documentation> 
             
 Liczba 
             
 załączników 
            
 </xsd:documentation> 
            </xsd:annotation> 
           </xsd:element> 
           <xsd:element 
maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="str:Zalacznik"> 
           </xsd:element> 
          </xsd:sequence> 
         </xsd:complexType> 
        </xsd:element> 
        <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="B"> 
         <xsd:annotation> 
          <xsd:documentation> 
           B 
          </xsd:documentation> 
         </xsd:annotation> 
         <xsd:complexType> 
          <xsd:sequence> 
           <xsd:element 
name="WyrazamZgode"> 
            <xsd:annotation> 
            
 <xsd:documentation> 
             
 Wyrażam zgodę na 
             
 pobieranie 
             
 danych od 
             
 spółki: 
            
 </xsd:documentation> 
            </xsd:annotation> 
            <xsd:complexType> 
            
 <xsd:sequence> 
             
 <xsd:element name="Wodociagowa" type="xsd:boolean"> 
             
  <xsd:annotation> 
             
   <xsd:documentation> 
             
    Spółka 
             
    wodociągowa 
             
   </xsd:documentation> 
             
  </xsd:annotation> 
             
 </xsd:element> 
             
 <xsd:element name="Kanalizacyjna" type="xsd:boolean"> 
             
  <xsd:annotation> 
             
   <xsd:documentation> 
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    Spółka 
             
    kanalizacyjna 
             
   </xsd:documentation> 
             
  </xsd:annotation> 
             
 </xsd:element> 
            
 </xsd:sequence> 
            </xsd:complexType> 
           </xsd:element> 
           <xsd:element name="Oilosci"> 
            <xsd:annotation> 
            
 <xsd:documentation> 
             
 o ilości zużytej 
             
 wody na 
             
 nieruchomości, 
             
 której dotyczy 
             
 składana 
             
 deklaracja, w 
             
 celu 
             
 zweryfikowania 
             
 prawdziwości 
             
 zadeklarowanych 
             
 danych oraz 
             
 naliczenie 
             
 opłaty za 
             
 gospodarowanie 
             
 odpadami 
             
 komunalnymi na 
             
 kolejny rok 
             
 kalendarzowy. 
            
 </xsd:documentation> 
            </xsd:annotation> 
            <xsd:complexType> 
            
 <xsd:sequence> 
             
 <xsd:element name="Data" type="xsd:date"> 
             
  <xsd:annotation> 
             
   <xsd:documentation> 
             
    Data 
             
   </xsd:documentation> 
             
  </xsd:annotation> 
             
 </xsd:element> 
             
 <xsd:element ref="adr:Miejscowosc"> 
             
 </xsd:element> 
             
 <xsd:element ref="os:Imie"> 
             
 </xsd:element> 
             
 <xsd:element ref="os:Nazwisko"> 
             
 </xsd:element> 
            
 </xsd:sequence> 
            </xsd:complexType> 
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           </xsd:element> 
          </xsd:sequence> 
         </xsd:complexType> 
        </xsd:element> 
       </xsd:sequence> 
      </xsd:complexType> 
     </xsd:element> 
     <xsd:element name="Adnotacje"> 
      <xsd:annotation> 
       <xsd:documentation> 
        9. Adnotacje organu 
       </xsd:documentation> 
      </xsd:annotation> 
      <xsd:complexType> 
       <xsd:sequence> 
        <xsd:element fixed="… … … … … … … … … … … … … … … … … 
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 
…" name="Opis" type="xsd:string"> 
         <xsd:annotation> 
          <xsd:documentation> 
             
          </xsd:documentation> 
         </xsd:annotation> 
        </xsd:element> 
       </xsd:sequence> 
      </xsd:complexType> 
     </xsd:element> 
     <xsd:element name="Pouczenie"> 
                        <xsd:annotation> 
                         <xsd:documentation>POUCZENIE</xsd:documentation> 
                        </xsd:annotation> 
                        <xsd:complexType> 
       <xsd:sequence> 
        <xsd:element name="P1" type="xsd:string"> 
                                    <xsd:annotation> 
                                     <xsd:documentation>1.</xsd:documentation> 
                                    </xsd:annotation> 
        </xsd:element> 
        <xsd:element name="P2" type="xsd:string"> 
                                    <xsd:annotation> 
                                     <xsd:documentation>2.</xsd:documentation> 
                                    </xsd:annotation> 
        </xsd:element> 
        <xsd:element name="P3" type="xsd:string"> 
                                    <xsd:annotation> 
                                     <xsd:documentation>3.</xsd:documentation> 
                                    </xsd:annotation> 
        </xsd:element> 
        <xsd:element name="P4" type="xsd:string"> 
                                    <xsd:annotation> 
                                     <xsd:documentation>4.</xsd:documentation> 
                                    </xsd:annotation> 
        </xsd:element> 
        <xsd:element name="P5" type="xsd:string"> 
                                    <xsd:annotation> 
                                     <xsd:documentation>5.</xsd:documentation> 
                                    </xsd:annotation> 
        </xsd:element> 
        <xsd:element name="P6" type="xsd:string"> 
                                    <xsd:annotation> 
                                     <xsd:documentation>6.</xsd:documentation> 
                                    </xsd:annotation> 
        </xsd:element> 
        <xsd:element name="P7" type="xsd:string"> 
                                    <xsd:annotation> 
                                     <xsd:documentation>7.</xsd:documentation> 
                                    </xsd:annotation> 
        </xsd:element> 
        <xsd:element name="P8" type="xsd:string"> 
                                    <xsd:annotation> 
                                     <xsd:documentation>8.</xsd:documentation> 
                                    </xsd:annotation> 
        </xsd:element> 
       </xsd:sequence> 
                        </xsd:complexType> 
                    </xsd:element> 
     <xsd:element name="Objasnienia"> 
                        <xsd:annotation> 
                         <xsd:documentation>OBJAŚNIENIA</xsd:documentation> 
                        </xsd:annotation> 
                        <xsd:complexType> 
       <xsd:sequence> 
        <xsd:element name="O1" type="xsd:string"> 
                                    <xsd:annotation> 
                                     <xsd:documentation>1.</xsd:documentation> 
                                    </xsd:annotation> 
        </xsd:element> 
        <xsd:element name="O2" type="xsd:string"> 
                                    <xsd:annotation> 
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                                     <xsd:documentation>2.</xsd:documentation> 
                                    </xsd:annotation> 
        </xsd:element> 
        <xsd:element name="O3" type="xsd:string"> 
                                    <xsd:annotation> 
                                     <xsd:documentation>3.</xsd:documentation> 
                                    </xsd:annotation> 
        </xsd:element> 
        <xsd:element name="O4" type="xsd:string"> 
                                    <xsd:annotation> 
                                     <xsd:documentation>4.</xsd:documentation> 
                                    </xsd:annotation> 
        </xsd:element> 
        <xsd:element name="O5" type="xsd:string"> 
                                    <xsd:annotation> 
                                     <xsd:documentation>5.</xsd:documentation> 
                                    </xsd:annotation> 
        </xsd:element> 
        <xsd:element name="O6" type="xsd:string"> 
                                    <xsd:annotation> 
                                     <xsd:documentation>6.</xsd:documentation> 
                                    </xsd:annotation> 
        </xsd:element> 
        <xsd:element name="O7" type="xsd:string"> 
                                    <xsd:annotation> 
                                     <xsd:documentation>7.</xsd:documentation> 
                                    </xsd:annotation> 
        </xsd:element> 
        <xsd:element name="O8" type="xsd:string"> 
                                    <xsd:annotation> 
                                     <xsd:documentation>8.</xsd:documentation> 
                                    </xsd:annotation> 
        </xsd:element> 
        <xsd:element name="O9" type="xsd:string"> 
                                    <xsd:annotation> 
                                     <xsd:documentation>9.</xsd:documentation> 
                                    </xsd:annotation> 
        </xsd:element> 
        <xsd:element name="O10" type="xsd:string"> 
                                    <xsd:annotation> 
                                     <xsd:documentation>10.</xsd:documentation> 
                                    </xsd:annotation> 
        </xsd:element> 
        <xsd:element name="O11" type="xsd:string"> 
                                    <xsd:annotation> 
                                     <xsd:documentation>„S”</xsd:documentation> 
                                    </xsd:annotation> 
        </xsd:element> 
        <xsd:element name="O12" type="xsd:string"> 
                                    <xsd:annotation> 
                                     <xsd:documentation>„Z”</xsd:documentation> 
                                    </xsd:annotation> 
        </xsd:element> 
       </xsd:sequence> 
                        </xsd:complexType> 
                    </xsd:element> 
    </xsd:sequence> 
   </xsd:extension> 
  </xsd:complexContent> 
 </xsd:complexType> 
 
 
 
 <xsd:complexType name="OsobaPrawnaType"> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element name="NazwaPelna" type="ins:NazwaInstytucjiTyp"> 
    <xsd:annotation> 
     <xsd:documentation>Nazwa pełna</xsd:documentation> 
    </xsd:annotation> 
   </xsd:element> 
   <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="os:NIP"/> 
   <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Telefon"> 
   </xsd:element> 
   <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Email"/> 
  </xsd:sequence> 
 </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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