
UCHWAŁA NR XIV/85/2019
RADY GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ

z dnia 10 grudnia 2019 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 6n w zw. z art. 6m ust. 1a i ust. 1b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) 
oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461 ze zm.)

Rada Gminy Goczałkowice-Zdrój uchwala:

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

2. Do deklaracji właściciele nieruchomości, na których zameldowani mieszkańcy nie zamieszkują danych 
nieruchomości zobowiązani są dołączyć dokument potwierdzający zamieszkanie w innej gminie, bądź innym 
kraju niż miejsce zameldowania, albo dokument potwierdzający wykonywanie pracy lub nauki w innym 
miejscu niż zameldowanie.

3. Deklarację, o której mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy 
w Goczałkowicach-Zdroju.

4. Deklarację należy złożyć w terminie:

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej 
nieruchomości odpadów komunalnych,

2) do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą 
ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przy czym opłatę 
w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc w którym nastąpiła zmiana,

§ 2. 1. Właściciel nieruchomości może przesłać deklarację do Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju 
także w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Elektronicznej Usług Administracji Publicznej (e-
PUAP) - www.epuap.gov.pl lub za pośrednictwem Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji 
Publicznej (SEKAP) - www.sekap.pl .

2. Deklarację przesyłaną w formie elektronicznej opatruje się:

1) kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach 
zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 162, ze zm.) lub
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2) podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z art. 20a i art. 20ae ustawy z dnia 17 lutego 
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j.: Dz. U. z 2019 r. 
poz. 700 ze zm.) lub

3) podpisem składanym przy użyciu certyfikatu "CC-SEKAP", wystawiony przez Centrum Certyfikacji 
SEKAP, który zgodnie z przepisami o informatyzacji, stosuje się do identyfikacji użytkownika w systemie 
teleinformatycznym wykorzystywanym przez urząd do realizacji zadań publicznych.

3. Format elektroniczny wzoru deklaracji, o której mowa w ust. 1 oraz układ informacji i powiązań między 
nimi określony jest w formacie danych XML i stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Dokument XML, o którym mowa w ust. 3 jest zgodny ze wzorami opublikowanymi w Centralnym 
Repozytorium Danych (CRD)  platformy e-PUAP, zgodnie z art. 19 b ustawy z dnia 17 lutego 2015 r. 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.)

§ 3. Traci moc Uchwała XVI/139/2016 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 7 czerwca 2016 r. 
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Goczałkowice-Zdrój.

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

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój

Tadeusz Lazarek
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/85/2019 Rady Gminy 

Goczałkowice-Zdrój z dnia 10 grudnia 2019 r. 

Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości; należy wypełnić drukowanymi literami, kolorem czarnym lub granatowym 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ 

MIESZKAŃCY 

 

A. CEL ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 (zaznaczyć odpowiedni kwadrat) 

 złożenie pierwszej deklaracji 

 nowa deklaracja składana ze względu na zmianę danych będących podstawą 

ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie  

odpadami komunalnymi                      (data zaistnienia zmian ____-____-________)1 

 korekta deklaracji                            (data zaistnienia zmian ____-____-________) 

 

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ 
(zaznaczyć odpowiedni kwadrat) 

 właściciel nieruchomości 

 współwłaściciel nieruchomości 

 użytkownik wieczysty 

 współużytkownik wieczysty 

 najemca, dzierżawca 

 zarządca nieruchomości 

 inny podmiot władający 

                                                 
1 W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji 

ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za 

miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 

 

Podstawa prawna: 
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 2010 ze zm.) 

Składający: 
Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

Termin składania: 

 

W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca 

lub do 10 dnia miesiąca następującego po dniu , w którym nastąpiła zmiana danych 

będących podstawą ustalenia opłaty, za wyjątkiem o którym mowa w art. 6m ust. 5, pkt 1 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  

 

Miejsce 

składania: 
Urząd Gminy w Goczałkowicach-Zdroju, ul. Szkolna 13, 43-230 Goczałkowice-Zdrój 

Organ właściwy 

do złożenia 

deklaracji: 

 

Wójt Gminy ul. Szkolna 13, 43-230 Goczałkowice Zdrój 

C.1.   DANE IDENTYFIKACYJNE 

Nazwisko / Nazwa pełna podmiotu składającego deklarację Imię / imiona 

Numer PESEL (dla osób fizycznych)  Numer NIP / REGON (dla pozostałych) 

Adres e-mail Numer telefonu 

C. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
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E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

ZBIERANYMI W SPOSÓB SELEKTYWNY 

 
E.1.  OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH BUDYNKAMI JEDNORODZINNYMI 

 

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

……………............ 
(liczba mieszkańców) 

2. Oświadczam, że: 

 posiadam kompostownik i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne 

 nie posiadam kompostownika i nie kompostuję w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne 

 

1. STAWKA OPŁATY3 zł 

2. LICZBA MIESZKAŃCÓW NIERUCHOMOŚCI (wskazanej w części D)  

3. WYSOKOŚĆ OPŁATY MIESIĘCZNEJ ZA GOSPODAROWANIE 

ODPADAMI KOMUNALNYMI4 (iloczyn wykazanej liczby mieszkańców i 

stawki opłaty z poz. 1) 

zł 

4. KWOTA PRZYSŁUGUJĄCEGO ZWOLNIENIA5 (iloczyn wykazanej 

liczby mieszkańców i stawki zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi) 

zł 

5. WYSOKOŚĆ OPŁATY PO ZWOLNIENIACH6 (wysokość opłaty 

miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi pomniejszona o 

kwotę zwolnienia) 

zł 

6. WYSOKOŚĆ OPŁATY KWARTALNEJ ZA GOSPODAROWANIE 

ODPADAMI KOMUNALNYMI 
zł 

 

 

                                                 
2
 Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację. 

3 Stawka opłaty określona jest w §2 ust. 1,Uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki tej opłaty. 
4 Opłatę należy wpłacać w odstępach kwartalnych za trzy kolejne miesiące w terminach: do 10 kwietnia za I kwartał, do 10 lipca za II kwartał, do 10 

października za III kwartał, do 18 grudnia za IV kwartał na rachunek Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju. 
5 Stawka zwolnienia określona jest w §2 ust. 2, Uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki tej opłaty. 
6 Opłatę należy wpłacać w odstępach kwartalnych za trzy kolejne miesiące w terminach: do 10 kwietnia za I kwartał, do 10 lipca za II kwartał, do 10 

października za III kwartał, do 18 grudnia za IV kwartał na rachunek Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju. 

 

C.2.  ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY  

Kraj Województwo Powiat Gmina 

Ulica Nr domu Nr lokalu Miejscowość Kod pocztowy 

C.3.  ADRES DO KORESPONDENCJI (wpisać jeśli adres jest inny niż adres zamieszkania lub siedziby wpisany w 

części C.2.) 

Kraj Województwo Powiat Gmina 

Ulica Nr domu Nr lokalu Miejscowość Kod pocztowy 

 

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA2 

Gmina: Ulica: 

Nr domu: Nr lokalu: Nr ewidencyjny działki: 
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E.2. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

(DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH BUDYNKAMI MIESZKALNYMI INNYMI NIŻ 

BUDYNKI MIESZKALNE JEDNORODZINNE) 

1. STAWKA OPŁATY7 zł 

2. LICZBA MIESZKAŃCÓW NIERUCHOMOŚCI (wskazanej w części D)  

3. WYSOKOŚĆ OPŁATY MIESIĘCZNEJ ZA GOSPODAROWANIE 

ODPADAMI KOMUNALNYMI8 (iloczyn wykazanej liczby mieszkańców 

i stawki opłaty z poz. 1) 

zł 

4. WYSOKOŚĆ OPŁATY KWARTALNEJ ZA GOSPODAROWANIE 

ODPADAMI KOMUNALNYMI 
zł 

 

 

 

G. ZAŁĄCZNIKI (należy zaznaczyć właściwy kwadrat ) 
Jeżeli liczba osób zameldowanych jest różna od liczby osób zdeklarowanych w niniejszej deklaracji wymagane 

jest: 

  potwierdzenie zamieszkania w innej gminie lub kraju 

  potwierdzenie wykonywania pracy lub podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania 

 

H. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 

 

....................................................                                  ............................................... 
        (miejscowość i data)                                                                                      (czytelny podpis) 

                                                 
7 Stawka opłaty określona jest w §2 ust. 1,Uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki tej opłaty. 
8 Opłatę należy wpłacać w odstępach kwartalnych za trzy kolejne miesiące w terminach: do 10 kwietnia za I kwartał, do 10 lipca za II kwartał, do 10 

października za III kwartał, do 18 grudnia za IV kwartał na rachunek Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju. 
9  W przypadku większej liczby współwłaścicieli, dane wszystkich kolejnych współwłaścicieli należy zamieścić na kolejnych, ponumerowanych kartach 

formatu A4 z podaniem danych jak w części F. formularza stanowiących załącznik do niniejszej deklaracji. Załącznik ten winien być podpisany przez osobę 

składającą deklarację.  

F. DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI 

F.1.   DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELA 1 

Nazwisko / Nazwa pełna podmiotu  Imię / imiona 

Numer PESEL (dla osób fizycznych)  Numer NIP / REGON (dla pozostałych) 

Adres e-mail Numer telefonu 

Kraj Województwo Powiat Gmina 

Ulica Nr domu Nr lokalu Miejscowość Kod pocztowy 

F.2.   DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELA 29 

Nazwisko / Nazwa pełna podmiotu  Imię / imiona 

Numer PESEL (dla osób fizycznych)  Numer NIP / REGON (dla pozostałych) 

Adres e-mail Numer telefonu 

Kraj Województwo Powiat Gmina 

Ulica Nr domu Nr lokalu Miejscowość Kod pocztowy 
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POUCZENIE 

Kto wbrew złożonej informacji, o której mowa w art. 6m ust. 1b pkt 7, nie posiada kompostownika przydomowego lub nie kompostuje w nim 

bioodpadów stanowiących odpady komunalne podlega karze grzywny, zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 2010 ze zm.) 

W przypadku niewpłacenia w określonych terminach kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub wpłacenia jej w niepełnej 

wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 
1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1438 ze zm.). 

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój z siedzibą w Urzędzie Gminy Goczałkowice-Zdrój, 

ul. Szkolna 13, 43-230 Goczałkowice-Zdrój, tel. 32/2107185, adres e-mail: gmina@goczalkowicezdroj.pl; 
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Inspektor Ochrony Danych, Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój, ul. Szkolna 13, 43-230 

Goczałkowice-Zdrój, tel. 32/2107185, adres e-mail: abi@goczalkowicezdroj.pl; 

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w związku z realizacją przez Gminę Goczałkowice-Zdrój zadania odbierania 
odpadów komunalnych, określonego przepisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, którego 

dotyczy niniejsza deklaracja. 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich 
przepisów prawa lub podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia.  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, wskazanego w pkt. 3, lecz nie dłużej niż przez 

okres wskazany w przepisach o archiwizacji; 
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych oraz do przenoszenia swoich danych osobowych; 

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

8. Podanie Pana/Pani danych osobowych jest obligatoryjne, na podstawie art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach. 

 

 

 

I. ADNOTACJE ORGANU 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/85/2019 Rady Gminy 

Goczałkowice-Zdrój z dnia 10 grudnia 2019 r. 

 
 

Układ informacji i powiązań między nimi 
w 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ 
WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> 
<xsd:schema xmlns="http://rwd.sekap.pl/wzor/2019/11/21/2715/" 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/2019/11/21/2715/"> 
<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 SKŁADANA PRZEZ 
WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY</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="Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach" name="Skladajacy" type="xsd:string"> 
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<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Składający 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element fixed="W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub do 10 dnia miesiąca 
następującego po dniu , w którym nastąpiła zmiana danych       będących podstawą ustalenia opłaty, za wyjątkiem o którym mowa w 
art. 6m ust. 5, pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. " name="TerminSkladania" type="xsd:string"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Termin składania 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element fixed="Urząd Gminy w Goczałkowicach-Zdroju, ul. Szkolna 13, 43-230 Goczałkowice-Zdrój" name="MiejsceSkladania" 
type="xsd:string"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Miejsce składania 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element fixed="Wójt Gminy ul. Szkolna 13, 43-230 Goczałkowice Zdrój" name="OrganWlasciwy" type="xsd:string"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Organ właściwy do złożenia deklaracji 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
 
<xsd:element name="ACelZlozenia"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
A. CEL 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> 
złożenie pierwszej 
deklaracji 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="Nowa"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
nowa deklaracja składana ze względu na zmianę danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 
odpadami 
komunalnymi 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="DataZmiany" type="emptydate"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
data zaistnienia zmian 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="Korekta"> 
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<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
korekta deklaracji 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="DataZmiany" type="emptydate"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
data zaistnienia zmian 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
</xsd:choice> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="BSkladajacyDeklaracje"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
B. 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 nieruchomości 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element fixed="true" name="Wspolwlasciciel" type="xsd:boolean"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Współwłaściciel nieruchomości 
</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> 
<xsd:element fixed="true" name="Wspoluzytkownik" type="xsd:boolean"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Współużytkownik wieczysty 
</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="Zarzadca" type="xsd:boolean"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
zarządca nieruchomości 
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</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element fixed="true" name="Inny" type="xsd:boolean"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
inny podmiot władający 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:choice> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="CDaneSkladajacegoDeklaracje"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
C. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGODEKLARACJĘ 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="CJedenDaneIdentyfikacyjne"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:choice> 
<xsd:element name="OsobaFizyczna"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Osoba fizyczna 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="1" ref="os:Nazwisko"> 
</xsd:element> 
<xsd:element ref="os:Imie"> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="os:ImieDrugie"> 
</xsd:element> 
<xsd:element ref="os:PESEL"> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Email"> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Telefon"> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="CDwaAdresZamieszkania" type="adr:AdresTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
C.2. ADRES ZAMIESZKANIA 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="OsobaNiebedaca"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
pozostali 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 10 – Poz. 8909



<xsd:element ref="ins:NazwaInstytucji"> 
</xsd:element> 
<xsd:element ref="ins:NIP"> 
</xsd:element> 
<xsd:element ref="ins:REGON"> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Email"> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Telefon"> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="CDwaAdresSiedziby" type="adr:AdresTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
C.2. 
ADRES 
SIEDZIBY 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
</xsd:choice> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="CTrzyAdresKoresponencyjny" type="adr:AdresTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
C.3. ADRES DO KORESPONDENCJI (jeśli adres jest inny niż 
adres 
zamieszkania lub 
siedziby wpisany 
w części C.2.) 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="DAdresDeklaracja"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ 
SKŁADANA JEST DEKLARACJA 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" ref="adr:Gmina"/> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Ulica"/> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Budynek"/> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Lokal"/> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="NumerDzialki" type="str:Tekst200Typ"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Nr ewidencyjny działki 
(jeśli brak dokładnego 
adresu) 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="EGodpodarowanieOdpadami"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ZBIERANYMI W SPOSÓB SELEKTYWNY 
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</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="ObliczenieWysokosciEjeden"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
E.1. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI 
ZABUDOWANYCH BUDYNKAMI JEDNORODZINNYMI 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="OswiadczamZeZamieszkuje"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
1. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D. niniejszej deklaracji zamieszkuje: 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="LiczbaMieszkancow" type="xsd:nonNegativeInteger"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Liczba mieszkańców 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="OswiadczamZe"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
2. Oświadczam, 
że: 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:simpleType> 
<xsd:restriction base="xsd:string"> 
<xsd:enumeration value="posiadam kompostownik i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne"> 
</xsd:enumeration> 
<xsd:enumeration value="nie posiadam kompostownika i nie kompostuję w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne"> 
</xsd:enumeration> 
</xsd:restriction> 
</xsd:simpleType> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="StawkaOplaty"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>1. STAWKA OPŁATY</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Kwota" type="xsd:string"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>[zł]</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="LiczbaMieszkancowNier"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>2. LICZBA MIESZKAŃCÓW NIERUCHOMOŚCI (wskazanej w części D)</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="LiczbaMiesz" type="xsd:nonNegativeInteger"> 
<xsd:annotation> 
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<xsd:documentation> </xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="WysokoscOplatyMiesiecznej"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>3. WYSOKOŚĆ OPŁATY MIESIĘCZNEJ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  (iloczyn wykazanej liczby 
mieszkańców i stawki opłaty z poz. 1)</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Kwota" type="xsd:decimal"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>[zł]</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="KwotaZwolnienia"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>4. KWOTA PRZYSŁUGUJĄCEGO ZWOLNIENIA  (iloczyn wykazanej liczby mieszkańców i stawki zwolnienia z części opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi)</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Kwota" type="xsd:decimal"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>[zł]</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="WysokoscOplatyPoZwolnieniu"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>5. WYSOKOŚĆ OPŁATY PO ZWOLNIENIACH  (wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
pomniejszona o kwotę zwolnienia)</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Kwota" type="xsd:decimal"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>[zł]</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="WysokoscOplatyKwartalnej"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>6. WYSOKOŚĆ OPŁATY KWARTALNEJ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Kwota" type="xsd:decimal"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>[zł]</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="ObliczenieWysokosciEdwa"> 
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<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>E.2. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  (DOTYCZY 
NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH BUDYNKAMI MIESZKALNYMI INNYMI NIŻ BUDYNKI MIESZKALNE 
JEDNORODZINNE)</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="StawkaOplaty"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>1. STAWKA OPŁATY</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Kwota" type="xsd:string"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>[zł]</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="LiczbaMieszkancowNier"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>2. LICZBA MIESZKAŃCÓW NIERUCHOMOŚCI (wskazanej w części D)</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="LiczbaMiesz" type="xsd:nonNegativeInteger"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> </xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="WysokoscOplatyMiesiecznej"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>3. WYSOKOŚĆ OPŁATY MIESIĘCZNEJ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  (iloczyn wykazanej liczby 
mieszkańców i stawki opłaty z poz. 1)</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Kwota" type="xsd:decimal"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>[zł]</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="WysokoscOplatyKwartalnej"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>4. WYSOKOŚĆ OPŁATY KWARTALNEJ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="Kwota" type="xsd:decimal"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>[zł]</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
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</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="FDaneWspolwlasicieli"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>F. DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="DaneIdentWspolwlasciciela"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELA</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:choice> 
<xsd:element name="OsobaFizyczna"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
osoba 
fizyczna 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="1" ref="os:Nazwisko"> 
</xsd:element> 
<xsd:element ref="os:Imie"> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="os:ImieDrugie"> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="os:PESEL"> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Email"> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Telefon"> 
</xsd:element> 
<xsd:element ref="adr:Adres"> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="OsobaNiebedaca"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
pozostali 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element ref="ins:NazwaInstytucji"> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="ins:NIP"> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="ins:REGON"> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Email"> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Telefon"> 
</xsd:element> 
<xsd:element ref="adr:Adres"> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
</xsd:choice> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
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</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="GZalaczniki"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
G. ZAŁĄCZNIKI 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="JezeliLiczba"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>Jeżeli liczba osób zameldowanych jest różna od liczby osób zdeklarowanych w niniejszej deklaracji wymagane 
jest:</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="PotwierdzenieZamieszkania" type="str:ZalacznikTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>Potwierdzenie zamieszkania w innej gminie lub kraju</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="PotwierdzeniePracy" type="str:ZalacznikTyp"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>Potwierdzenie wykonywania pracy lub podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="HSkladajacyDeklaracje"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
H. DANE OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element ref="adr:Miejscowosc"/> 
<xsd:element ref="typ:DataWniosku"/> 
<xsd:element ref="os:Imie"/> 
<xsd:element ref="os:Nazwisko"/> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="IAdnotacjeOrganu"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation>I. ADNOTACJE URZĘDU 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Uwagi" type="str:Tekst2000Typ"> 
<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 
Uwagi 
</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
</xsd:extension> 
</xsd:complexContent> 
</xsd:complexType> 
<xsd:simpleType name="emptydate"> 
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<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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