UCHWAŁA NR XIX.194.16
RADY MIASTA EŁKU
z dnia 25 maja 2016 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
na terenie Gminy Miasta Ełk składanej przez właścicieli nieruchomości,
na których zamieszkują mieszkańcy oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji
za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 poz. 446 j.t.) oraz art. 6n ust. 1 pkt 1 i art. 6m
ust. 1a i ust. 1b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. 2016, poz. 250 j.t.) – Rada Miasta Ełku uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zgodnie z załącznikiem
nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, składa deklarację (D-GK), o której
mowa w §1.
2. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć do Prezydenta Miasta
Ełku w siedzibie tutejszego Urzędu Miasta przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4 w Ełku w terminie:
1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej
nieruchomości odpadów komunalnych;
2) 14 dni od dnia wystąpienia zmiany będącej podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3. Miejscem składania deklaracji jest Biuro Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Ełku przy ul. Marsz.
Józefa Piłsudskiego 4.
4. Deklarację można nadać także w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529), albo złożyć
w polskim urzędzie konsularnym.
5. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożone do dnia wejścia w
życie niniejszej uchwały na drukach ustalonych przepisami dotychczas obowiązującymi zachowują ważność.
§ 3. 1. Określa się warunki i tryb składania deklaracji, o której mowa w § 1 za pomocą środków
komunikacji elektronicznej:
1) dopuszcza się składanie deklaracji w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki
Podawczej Urzędu Miasta Ełku na platformie ePUAP (epuap.gov.pl);
2) format elektroniczny deklaracji określa się w formacie danych XML (XSD);
3) układ informacji i powiązań między nimi stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
4) deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym
profilem zaufanym ePUAP.
2. Deklaracja przesyłana za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej nie musi być znakowana
czasem przez wysyłającego. Fakt otrzymania przez serwer Urzędu Miasta Ełku deklaracji przesyłanej w formie
elektronicznej, zostanie potwierdzony przez wygenerowanie w sposób automatyczny urzędowego
poświadczenia odbioru, które zostanie przekazane do nadawcy drogą elektroniczną.
§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc następujące uchwały:
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1. Uchwała Nr XXIX.274.2013 Rady Miasta Ełku z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie określenia wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Ełk
składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy (Dz. Urz. Woj. Warmińsko –
Mazurskiego z dnia 15 kwietnia 2013 r. poz. 1530), zmieniona Uchwałą Nr XXXVIII.368.2013 Rady Miasta
Ełku z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Ełk składanej przez właścicieli
nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy (Dz. Urz. Woj. Warmińsko – Mazurskiego z dnia 27 grudnia
2013 r. poz. 3767);
2. Uchwała Nr XXXIX.374.2014 Rady Miasta Ełku z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie sprostowania
oczywistej pomyłki pisarskiej w Uchwale Nr XXXVIII.368.2013 Rady Miasta Ełku z dnia 17 grudnia 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na terenie Gminy Miasta Ełk składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują
mieszkańcy (Dz. Urz. Woj. Warmińsko – Mazurskiego z dnia 14 lutego 2014 r. poz. 591).
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ełku.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko – Mazurskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2016 r.

Przewodniczący Rady Miasta
Ełku
Dariusz Wasilewski
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Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIX.194.16
Rady Miasta Ełku z dnia 25 maja 2016 r.

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI. WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB
RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

D-GK

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Podstawa prawna Art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. 2016 r., poz. 250 j.t.)
Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie
Miasta Ełku, w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. 2016 r., poz. 250 j.t.)
Miejsce składania Urząd Miasta Ełku; ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk
Referat ds. Podatków i Opłat Lokalnych
Składający

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA DEKLARACJI
Prezydent Miasta Ełku
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat)
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku „x”)
PIERWSZA DEKLARACJA …...........................................................
(data od kiedy obowiązuje-dzień-miesiąc-rok)

ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W POPRZEDNIEJ DEKLARACJI ...............................................
(data od kiedy wystąpiła zmiana (dzień-miesiąc-rok)

W PRZYPADKU ZMIANY WPISAĆ, KTÓREJ CZĘŚCI DOTYCZY …........................................…..…
C. DANE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI
Podmiot zobowiązany do złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku „x”)

OSOBA FIZYCZNA

OSOBA PRAWNA

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA
NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Rodzaj podmiotu: (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku „x”)
właściciel nieruchomości

współwłaściciel nieruchomości

jednostka organizacyjna/osoba posiadająca
nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu

użytkownik wieczysty

inny podmiot władający nieruchomością (napisać jaki:)
………………………………………………………...

NAZWISKO, PIERWSZE IMIĘ, DRUGIE IMIĘ / PEŁNA NAZWA
(w przypadku większej ilości właścicieli/współwłaścicieli wypisać wszystkich)
......................................................................................................………………………………………………
.…..................................................................................................……………………………………………...
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PESEL

KRS*)

IDENTYFIKATOR REGON* )

......................................................

....................................................... .......................................................
NIP*)

*) wpisać w przypadku wspólnoty, spółdzielni mieszkaniowej itp.

ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA
KRAJ
WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

ADRES DO KORESPONDENCJI (jeżeli jest inny niż ww.)
KRAJ
WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

NR LOKALU

NR LOKALU

D. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
D.1. ADRES NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ DOTYCZY PRZEDMIOTOWA DEKLARACJA
KRAJ
WOJEWÓDZTWO
POWIAT
POLSKA
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
EŁCKI
GMINA
ULICA
NR DOMU
NR LOKALU
MIASTO EŁK
MIEJSCOWOŚĆ
KOD POCZTOWY
POCZTA
EŁK
19-300
EŁK
E. OŚWIADCZENIE O SPOSOBIE ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (zaznaczyć
właściwy kwadrat)
Oświadczam, że odpady komunalne z nieruchomości wskazanej w części D.1. będą zbierane w sposób:
NIESELEKTYWNY

SELEKTYWNY

F. WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI – DLA NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ DOTYCZY DEKLARACJA
Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę iloczynów zadeklarowanej liczby
gospodarstw oraz stawki opłaty zatwierdzonej aktualną uchwałą Rady Miasta Ełku w sprawie wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która zamieszczona jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Ełku: http://bip.elk.warmia.mazury.pl/

Id: 7ADCDC5F-58B6-44E5-AFAB-87B2EB8C7660. Uchwalony

Strona 2

a) gospodarstwa
domowe

b) ilość gospodarstw
domowych

c) wysokość stawki
opłaty
dla gospodarstwa
domowego

d) opłata miesięczna
(dane z poz. b pomnożyć
przez kwotę z poz. c)

bardzo małe gospodarstwo
(1 osoba)
małe gospodarstwo
(2 osoby)
średnie gospodarstwo
(3 osoby)
duże gospodarstwo
(4 osoby)
bardzo duże gospodarstwo
(5 i więcej osób)
SUMA:

Wskazaną opłatę w ww. tabeli należy wpłacać bez wezwania za miesiąc poprzedni – na indywidualny
rachunek bankowy.1
1

numer rachunku bankowego zostanie automatycznie, jednorazowo wygenerowany z chwilą wprowadzenia deklaracji do systemu,
a informacja o nim zostanie przekazana składającemu deklarację.

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Oświadczam, że dane zawarte w deklaracji są zgodne z prawdą.
….................................................................
....................................................................
....................................................................
(czytelny podpis składającego/ych deklarację)

….................................................................
(miejscowość i data)

….................................................................
(numer telefonu*)

….................................................................
(adres e-mail*)
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H. ADNOTACJE PODATNIKA:

I. ADNOTACJE ORGANU:

Pouczenie:
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 2016 r., poz. 599 j.t.).
* pole nieobowiązkowe

Objaśnienia:
1) Formularz deklaracji dostępny jest na stronach: http://czystyelk.pl, http://bip.elk.warmia.mazury.pl
2) Deklarację należy składać w siedzibie Urzędu Miasta Ełku ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4 w pokoju
nr 04 – niski parter, bądź przesłać drogą pocztową lub elektroniczną.
3) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego
mieszkańca.
4) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową
deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
5) Jeżeli zmiana deklaracji dotyczy zmniejszenia bądź zwiększenia liczby osób w danej nieruchomości
w części H należy wpisać powód tej zmiany.
6) W przypadku zaprzestania powstawania odpadów np. na skutek czasowego opuszczenia nieruchomości
na okres dłuższy niż 1 pełny miesiąc kalendarzowy, właściciel nieruchomości ma prawo do złożenia
nowej deklaracji, w celu zgłoszenia ustania obowiązku uiszczania opłaty, wpisując jednocześnie
w części H stosowne uzasadnienie. W przypadku powrotu do nieruchomości, jej właściciel jest
obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od daty powrotu i rozpoczęcia powstawania
odpadów, wypełniając wszystkie wymagane pola.
7) Podobna sytuacja jest przy sprzedaży nieruchomości, w takim przypadku, obowiązki właściciela
nieruchomości przechodzą na nabywcę nieruchomości.
8) W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo
uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Prezydent Miasta Ełku określi,
w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę
dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku –
uzasadnione szacunki, w tym przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
9) Składający deklarację są zobowiązani wpłacać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
za miesiąc poprzedni bez wezwania przelewem na indywidualny rachunek bankowy:
a) osoby fizyczne – do 5-go dnia
b) pozostałe podmioty – do 15-go dnia
miesiąca, następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy.
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10) Gospodarstwo domowe – poprzez gospodarstwo domowe należy rozumieć gospodarstwo prowadzone
przez osobę samodzielnie zamieszkującą lokal lub zespół mieszkających razem osób spokrewnionych
lub nie spokrewnionych wspólnie utrzymujących się, jak również osoby, które mają inne prawa
do zamieszkiwania w lokalu.
11) W przypadku podpisania deklaracji przez pełnomocnika zgodnie z art. 80a ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 j.t.) pełnomocnictwo składa się wraz
z deklaracją. Z chwilą złożenia pełnomocnictwa powstaje obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej
w wysokości 17,00 zł na konto bankowe stosownej Gminy.
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Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIX.194.16
Rady Miasta Ełku z dnia 25 maja 2016 r.

Układ informacji i powiązań między nimi w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości w formacie danych XML (XSD)

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
targetNamespace="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/umelk/Elk_deklaracja_odpada/"
attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/umelk/Elk_deklaracja_odpada/" ><xs: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" /><xs: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" /><xs: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" /><xs: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" /><xs: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" /><xs:import
namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-coreschema.xsd" /><xs:complexType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_OpisDokumentu_type"
><xs:sequence><xs:element ref="meta:Identyfikator" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
></xs:element></xs:sequence></xs:complexType><xs:complexType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_DaneDokumentu_type" ><xs:sequence><xs:element ref="str:Adresaci"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" ></xs:element><xs:element ref="str:Nadawcy" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" ></xs:element></xs:sequence></xs:complexType><xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_obowiazekZlozenia_wnio_obowiazekZlozenia
_type" ><xs:restriction base="xsd:string" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_obowiazekZlozenia_wnio_dataZaistnieniaObo
wiazku_type" ><xs:restriction base="xsd:date" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:complexType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_obowiazekZlozenia_type"
><xs:sequence><xs:element name="obowiazekZlozenia"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_obowiazekZlozenia_wnio_obowiazekZloz
enia_type" ></xs:element><xs:element name="dataZaistnieniaObowiazku"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_obowiazekZlozenia_wnio_dataZaistnienia
Obowiazku_type" ></xs:element></xs:sequence></xs:complexType><xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_podmiotZobowiazany_wnio_podmiotZobowia
zany_type" ><xs:restriction base="xsd:string" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_podmiotZobowiazany_wnio_podmiotZobowia
zanyInny_type" ><xs:restriction base="xsd:string" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:complexType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_podmiotZobowiazany_type"
><xs:sequence><xs:element name="podmiotZobowiazany"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_podmiotZobowiazany_wnio_podmiotZob
owiazany_type" ></xs:element><xs:element name="podmiotZobowiazanyInny"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_podmiotZobowiazany_wnio_podmiotZob
owiazanyInny_type" ></xs:element></xs:sequence></xs:complexType><xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_punktAdresowy_wnio_sposobZbieraniaOdpad
ow_type" ><xs:restriction base="xsd:string" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_punktAdresowy_wnio_adresPunktu_wnio_kod
Pocztowy_type" ><xs:restriction base="adr:KodPocztowyTyp" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_punktAdresowy_wnio_adresPunktu_wnio_mie

Id: 7ADCDC5F-58B6-44E5-AFAB-87B2EB8C7660. Uchwalony

Strona 1

jscowosc_type" ><xs:restriction base="adr:MiejscowoscTyp" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_punktAdresowy_wnio_adresPunktu_wnio_ulic
a_type" ><xs:restriction base="adr:NazwaUlicyTyp" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_punktAdresowy_wnio_adresPunktu_wnio_nrD
omu_type" ><xs:restriction base="adr:BudynekTyp" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_punktAdresowy_wnio_adresPunktu_wnio_nrL
okalu_type" ><xs:restriction base="adr:LokalTyp" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_punktAdresowy_wnio_adresPunktu_wnio_reje
strGruntow_wnio_obreb_type" ><xs:restriction base="str:Tekst65Typ"
></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_punktAdresowy_wnio_adresPunktu_wnio_reje
strGruntow_wnio_nrDzialki_type" ><xs:restriction base="str:Tekst65Typ"
></xs:restriction></xs:simpleType><xs:complexType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_punktAdresowy_wnio_adresPunktu_wnio_reje
strGruntow_type" ><xs:sequence><xs:element name="obreb"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_punktAdresowy_wnio_adresPunktu_wnio
_rejestrGruntow_wnio_obreb_type" ></xs:element><xs:element name="nrDzialki"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_punktAdresowy_wnio_adresPunktu_wnio
_rejestrGruntow_wnio_nrDzialki_type" ></xs:element></xs:sequence></xs:complexType><xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_punktAdresowy_wnio_adresPunktu_wnio_gmi
na_type" ><xs:restriction base="adr:GminaTyp" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_punktAdresowy_wnio_adresPunktu_wnio_kraj
_type" ><xs:restriction base="adr:KrajTyp" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_punktAdresowy_wnio_adresPunktu_wnio_woj
ewodztwo_type" ><xs:restriction base="adr:WojewodztwoTyp" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_punktAdresowy_wnio_adresPunktu_wnio_po
wiat_type" ><xs:restriction base="adr:PowiatTyp" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_punktAdresowy_wnio_adresPunktu_wnio_poc
zta_type" ><xs:restriction base="adr:PocztaTyp" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:complexType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_punktAdresowy_wnio_adresPunktu_type"
><xs:sequence><xs:element name="kodPocztowy"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_punktAdresowy_wnio_adresPunktu_wnio
_kodPocztowy_type" ></xs:element><xs:element name="miejscowosc"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_punktAdresowy_wnio_adresPunktu_wnio
_miejscowosc_type" ></xs:element><xs:element name="ulica"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_punktAdresowy_wnio_adresPunktu_wnio
_ulica_type" ></xs:element><xs:element name="nrDomu"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_punktAdresowy_wnio_adresPunktu_wnio
_nrDomu_type" ></xs:element><xs:element name="nrLokalu"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_punktAdresowy_wnio_adresPunktu_wnio
_nrLokalu_type" ></xs:element><xs:element name="rejestrGruntow"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_punktAdresowy_wnio_adresPunktu_wnio
_rejestrGruntow_type" minOccurs="0" maxOccurs="1" ></xs:element><xs:element name="gmina"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_punktAdresowy_wnio_adresPunktu_wnio
_gmina_type" ></xs:element><xs:element name="kraj"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_punktAdresowy_wnio_adresPunktu_wnio
_kraj_type" ></xs:element><xs:element name="wojewodztwo"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_punktAdresowy_wnio_adresPunktu_wnio
_wojewodztwo_type" ></xs:element><xs:element name="powiat"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_punktAdresowy_wnio_adresPunktu_wnio
_powiat_type" ></xs:element><xs:element name="poczta"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_punktAdresowy_wnio_adresPunktu_wnio
_poczta_type" ></xs:element></xs:sequence></xs:complexType><xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_punktAdresowy_wnio_typPunktu_type"
><xs:restriction base="xsd:string" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:complexType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_punktAdresowy_type"
><xs:sequence><xs:element name="sposobZbieraniaOdpadow"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_punktAdresowy_wnio_sposobZbieraniaO
dpadow_type" ></xs:element><xs:element name="adresPunktu"
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type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_punktAdresowy_wnio_adresPunktu_type"
minOccurs="0" maxOccurs="1" ></xs:element><xs:element name="typPunktu"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_punktAdresowy_wnio_typPunktu_type"
></xs:element></xs:sequence></xs:complexType><xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_wyliczenieOplaty_wnio_wyliczonaOplata_typ
e" ><xs:restriction base="xsd:decimal" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_wyliczenieOplaty_wnio_metodaNaliczenia_ty
pe" ><xs:restriction base="xsd:string" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_wyliczenieOplaty_wnio_gospodarstwa_wnio_l
iczbaMieszkancowDo_type" ><xs:restriction base="xsd:integer" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_wyliczenieOplaty_wnio_gospodarstwa_wnio_l
iczbaMieszkancowOd_type" ><xs:restriction base="xsd:integer" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_wyliczenieOplaty_wnio_gospodarstwa_wnio_l
iczbaGospodarstw_type" ><xs:restriction base="xsd:integer" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_wyliczenieOplaty_wnio_gospodarstwa_wnio_
wysokoscOplatyGospodarstwo_type" ><xs:restriction base="xsd:decimal"
></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_wyliczenieOplaty_wnio_gospodarstwa_wnio_
oplataMiesieczna_type" ><xs:restriction base="xsd:decimal" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:complexType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_wyliczenieOplaty_wnio_gospodarstwa_type"
><xs:sequence><xs:element name="liczbaMieszkancowDo"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_wyliczenieOplaty_wnio_gospodarstwa_w
nio_liczbaMieszkancowDo_type" ></xs:element><xs:element name="liczbaMieszkancowOd"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_wyliczenieOplaty_wnio_gospodarstwa_w
nio_liczbaMieszkancowOd_type" ></xs:element><xs:element name="liczbaGospodarstw"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_wyliczenieOplaty_wnio_gospodarstwa_w
nio_liczbaGospodarstw_type" ></xs:element><xs:element name="wysokoscOplatyGospodarstwo"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_wyliczenieOplaty_wnio_gospodarstwa_w
nio_wysokoscOplatyGospodarstwo_type" ></xs:element><xs:element name="oplataMiesieczna"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_wyliczenieOplaty_wnio_gospodarstwa_w
nio_oplataMiesieczna_type" ></xs:element></xs:sequence></xs:complexType><xs:complexType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_wyliczenieOplaty_type"
><xs:sequence><xs:element name="wyliczonaOplata"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_wyliczenieOplaty_wnio_wyliczonaOplata
_type" ></xs:element><xs:element name="metodaNaliczenia"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_wyliczenieOplaty_wnio_metodaNaliczeni
a_type" ></xs:element><xs:element name="gospodarstwa"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_wyliczenieOplaty_wnio_gospodarstwa_ty
pe" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" ></xs:element></xs:sequence></xs:complexType><xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_dotyczyCzesci_type" ><xs:restriction
base="xsd:string" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_oswiadczeniePodatnika_wnio_oswiadczeniePo
datnikaImie_type" ><xs:restriction base="oso:ImieTyp" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_oswiadczeniePodatnika_wnio_oswiadczeniePo
datnikaNazwisko_type" ><xs:restriction base="oso:CzlonNazwiskaTyp"
></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_oswiadczeniePodatnika_wnio_dataWypelnieni
a_type" ><xs:restriction base="xsd:date" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_oswiadczeniePodatnika_wnio_miejscowoscW
ypelnienia_type" ><xs:restriction base="adr:MiejscowoscTyp" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:complexType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_oswiadczeniePodatnika_type"
><xs:sequence><xs:element name="oswiadczeniePodatnikaImie"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_oswiadczeniePodatnika_wnio_oswiadczen
iePodatnikaImie_type" ></xs:element><xs:element name="oswiadczeniePodatnikaNazwisko"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_oswiadczeniePodatnika_wnio_oswiadczen
iePodatnikaNazwisko_type" ></xs:element><xs:element name="dataWypelnienia"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_oswiadczeniePodatnika_wnio_dataWypel
nienia_type" ></xs:element><xs:element name="miejscowoscWypelnienia"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_oswiadczeniePodatnika_wnio_miejscowo
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scWypelnienia_type" ></xs:element></xs:sequence></xs:complexType><xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_uwagiAdnotacjeOrganu_type" ><xs:restriction
base="str:Tekst10000Typ" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_uwagiAdnotacjePodatnika_type"
><xs:restriction base="str:Tekst10000Typ" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:complexType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_type" ><xs:sequence><xs:element
name="obowiazekZlozenia"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_obowiazekZlozenia_type"
></xs:element><xs:element name="podmiotZobowiazany"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_podmiotZobowiazany_type"
></xs:element><xs:element name="punktAdresowy"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_punktAdresowy_type" minOccurs="0"
maxOccurs="1" ></xs:element><xs:element name="wyliczenieOplaty"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_wyliczenieOplaty_type" minOccurs="0"
maxOccurs="1" ></xs:element><xs:element name="dotyczyCzesci"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_dotyczyCzesci_type"
></xs:element><xs:element name="oswiadczeniePodatnika"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_oswiadczeniePodatnika_type"
></xs:element><xs:element name="uwagiAdnotacjeOrganu"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_uwagiAdnotacjeOrganu_type"
></xs:element><xs:element name="uwagiAdnotacjePodatnika"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_uwagiAdnotacjePodatnika_type"
></xs:element><xs:element ref="str:Zalaczniki" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
></xs:element></xs:sequence></xs:complexType><xs:complexType name="documentSchema_wnio_Dokument_type"
><xs:sequence><xs:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp" minOccurs="0"
></xs:element><xs:element name="OpisDokumentu"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_OpisDokumentu_type" ></xs:element><xs:element
name="DaneDokumentu" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_DaneDokumentu_type"
></xs:element><xs:element name="TrescDokumentu"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_type" ></xs:element><xs:element
ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
></xs:element></xs:sequence></xs:complexType><xs:complexType name="documentSchema_type"
><xs:sequence><xs:element name="Dokument" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_type"
></xs:element></xs:sequence></xs:complexType><xs:element name="Dokument"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_type" ></xs:element></xs:schema>

Id: 7ADCDC5F-58B6-44E5-AFAB-87B2EB8C7660. Uchwalony

Strona 4

