
 

UCHWAŁA NR XXXVII/405/21 

RADY MIEJSKIEJ BRZEGU 

z dnia 25 listopada 2021 r. 

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu 

porządku i czystości w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, poz. 1648; Dz. U. z 2020 r. poz. 2320),  

Rada Miejska Brzegu uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Brzeg, w brzmieniu określonym załącznikiem nr 1  

do niniejszej uchwały. 

§ 2. Deklarację o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości zamieszkanej, położonej na terenie  

Gminy Brzeg obowiązany jest złożyć Burmistrzowi Brzegu w terminach określonych w art. 6m ustawy  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

§ 3. Deklarację o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest: 

1) złożyć osobiście w Urzędzie Miasta w Brzegu, lub; 

2) przesłać na adres Urzędu Miasta w Brzegu, lub; 

3) przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez elektroniczną Platformę Usług Administracji 

Publicznej. 

§ 4. Określa się warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym 

ich format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między nimi zgodnie z przepisami o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, sposób ich przesyłania za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej, rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone, zgodnie  

z poniższymi zasadami: 

1) deklaracja przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym, 

weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1797)  

lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.  

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670 z późn. zm.); 

2) przekazywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej deklaracji musi odbywać się  

w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych w nich zawartych oraz  

w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem; 

3) format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między danymi w formacie danych XML w stosunku  

do deklaracji wskazanej w § 1 określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 
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§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzegu. 

§ 6. Traci moc uchwała nr XVI/178/19 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie 

określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie  

z dniem 1 stycznia 2022 r. 

 

Przewodnicząca 

 Rady Miejskiej Brzegu 

 

Renata Listowska 
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PESEL/REGON 

           

 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

PODSTAWA 

PRAWNA: 

 Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 

2021, poz. 888 z późn. zm.). 

SKŁADAJĄCY: Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkanych,* na których 

wytwarzane są odpady komunalne na terenie Gminy Brzeg. 

TERMIN 

SKŁADANIA: 

- w terminie 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca na danej nieruchomości 

albo w lokalu w budynku wielolokalowym objętym uchwałą, o której mowa w art. 2a ust.1, 

lub wytworzenia na danej nieruchomości lub w danym lokalu odpadów komunalnych, 

- w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła  zmiana - w 

przypadku zmiany danych, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

MIEJSCE 

SKŁADANIA: 

Urząd Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg. 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA DEKLARACJI 

Burmistrz Brzegu   ul. Robotnicza 12   49-300 Brzeg 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI - okoliczność powodująca obowiązek złożenia deklaracji 

(proszę zaznaczyć właściwy kwadrat oraz uzupełnić datę ) 

 pierwsza deklaracja    data ............................................................ 

 korekta deklaracji       obowiązująca od ....................................... 

 nowa deklaracja          data zmiany danych .................................... 

 

Przyczyna złożenia deklaracji ( np. zmiana danych, zmiana właściciela nieruchomości, zamieszkanie 

nowonarodzonego dziecka, zgon osoby zamieszkującej nieruchomość, zamieszkanie nowego mieszkańca, 

wyprowadzka mieszkańca): 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 właściciel nieruchomości    współwłaściciel    spółdzielnia mieszkaniowa      wspólnota mieszkaniowa                       

 inny podmiot władający nieruchomością 

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

  D1. CHARAKTER SKŁADAJĄCEGO (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 osoba  fizyczna             osoba prawna            jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 

 spółka nieposiadająca osobowości prawnej     inny (jaki?)........................................................................... 

  D2. PEŁNA NAZWA PODMIOTU 

IMIĘ I NAZWISKO LUB NAZWA PODMIOTU: 

 

 

 

 

 

 

NUMER TELEFONU: 

 

ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ: 

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVII/405/21 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 25 listopada 2021 r.
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  D3. ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA  

 

 

 

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

 

 

 

 

F. INFORMACJA DOTYCZĄCA POSIADANIA KOMPOSTOWNIKA PRZYDOMOWEGO  I 

KOMPOSTOWANIA W NIM BIOODPADÓW STANOWIĄCYCH ODPADY KOMUNALNE                             

(zaznaczyć pole znakiem „X”) – dotyczy nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi  

jednorodzinnymi 

TAK 

 

NIE 

G. WYLICZENIE MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI  

  

Miesięczna stawka opłaty od mieszkańca 

 

 

G.1 

 

…………………………………….zł/os** 

Liczba mieszkańców zamieszkujących daną 

nieruchomość  

 

G.2 

           

……………………………………osób 

Wysokość opłaty  

 (G.3 = iloczyn  G.1  i  G.2) 

 

 

G.3 

 

…………………………..……....zł/m-c 

 

Wyliczenie kwoty zwolnienia z części  opłaty dla 

właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami 

mieszkalnymi  jednorodzinnymi, kompostującymi 

bioodpady (kwota zwolnienia *** x liczba 

mieszkańców  zamieszkujących daną nieruchomość  z 

poz. G2) 

 

G.4 

 

 

…………………………….………zł 

MIESIĘCZNA WYSOKOŚĆ OPŁATY 

 ( G.5 = różnica poz. G.3 i poz. G.4) 

 

 

G.5 

 

……………………………………zł/m-c 

H. ADRES DO DORĘCZEŃ ( wypełnić jeśli jest inny niż w pozycji D3) 

 

 

 

 

I. DANE WSPÓŁWŁAŚCICIELA (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres do doręczeń, PESEL) 
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J. INFORMACJE O ZAŁĄCZNIKACH (zakreślić właściwy kwadrat i wpisać ilość załączników) 

Do deklaracji dołączono: 

 Pełnomocnictwo - …………..szt. 

 Załącznik nr 1 - WYKAZ LOKALI W NIERUCHOMOŚCIACH ZABUDOWANYCH BUDYNKAMI 

WIELOLOKALOWYMI…………szt. 

K1. PODPIS WŁAŚCICIELA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO 

DEKLARACJĘ**** 

IMIĘ NAZWISKO 

 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA 

 

CZYTELNY PODPIS 

 

K2. PODPIS WSPÓWŁAŚCICIELA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO 

DEKLARACJĘ**** 

IMIĘ NAZWISKO 

 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA 

 

CZYTELNY PODPIS 

 

K3. PODPIS WSPÓWŁAŚCICIELA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO 

DEKLARACJĘ**** 

IMIĘ NAZWISKO 

 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA 

 

CZYTELNY PODPIS 

L. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 

 

 

 

 

 

DATA (DZIEŃ-MIESIĄC-ROK) 

 

PODPIS PRZYJMUJĄCEGO FORMULARZ 

OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI: 

* nieruchomość zamieszkana – należy przez to rozumieć nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy, na których człowiek bytuje stale lub czasowo, spożywa posiłki, przechowuje majątek. 

** stawka opłaty -  należy przez to rozumieć stawki opłat określone w Uchwale Rady Miejskiej Brzegu                       

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia 

wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących 

bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.    

*** kwota zwolnienia z części opłaty dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi  

jednorodzinnymi, kompostującymi bioodpady zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Brzegu w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki 

tej opłaty oraz zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady 

stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.    
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**** w przypadku składania jednej deklaracji przez współwłaścicieli, deklarację wypełniają  

i podpisują wszyscy współwłaściciele. W przypadku nieruchomości będącej przedmiotem małżeńskiej 

wspólności ustawowej, deklarację wypełniają i podpisują oboje małżonkowie. W innych przypadkach 

deklarację wypełnia i podpisuje osoba reprezentująca składającego deklarację.  

 

POUCZENIE 

W przypadku niewpłacenia kwoty należnej opłaty lub wpłacenie jej w niepełnej wysokości w terminach 

określonych w Uchwale Rady Miejskiej Brzegu, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia 

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

egzekucyjnym w administracji ( Dz.U. z 2020 poz. 1427 z późn. zm.). 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych - RODO) – dalej "Rozporządzenie", informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych osób przetwarzanych przez Gminę Brzeg jest Urząd Miasta w Brzegu ul. 

Robotnicza 12,49-300 Brzeg, reprezentowany przez Burmistrza Brzegu. 

2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 

774169714 lub adresem e-mail: bb@brzeg.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, wynikającego z: wymiaru, poboru oraz egzekucji 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być 

udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych 

osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów 

prawa – ustawy z dnia z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz kategorii 

archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków 

międzygminnych oraz Urzędów obsługujących te organy i związki, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów 

akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Kryteria okresu 

przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym 

wykazie akt. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, a także prawo 

do ich sprostowania, lub ograniczenia przetwarzania.  

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy Rozporządzenia. 

8. Nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż przetwarzanie 

Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach. 

10. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora na podstawie Rozporządzenia nie podlegają 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 

Rozporządzenia. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVII/405/21 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 25 listopada 2021 r. 

 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

w elektronicznym formacie danych xml 

<?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/umbrzeg/Odpady2021_11/" 

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/umbrzeg/Odpady2021_11/" > 

 <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-core-schema.xsd" /> 

 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Zalacznik1Sekcj

a_wnio_ZestawienieLokaliSekcja_wnio_CzyNastapilaZmiana_type" > 

  <xs:list 

itemType="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Zalacz

nik1Sekcja_wnio_ZestawienieLokaliSekcja_wnio_CzyNastapilaZmiana_elements_type" /> 

 </xs:simpleType> 

 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Zalacznik1Sekcj

a_wnio_ZestawienieLokaliSekcja_wnio_CzyNastapilaZmiana_elements_type" > 

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

   <xs:enumeration value="1" /> 

  </xs:restriction> 

 </xs:simpleType> 

 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Zalacznik1Sekcj

a_wnio_ZestawienieLokaliSekcja_wnio_LiczbaMieszkancow_type" > 

  <xs:restriction base="xsd:integer" /> 

 </xs:simpleType> 
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 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Zalacznik1Sekcj

a_wnio_ZestawienieLokaliSekcja_wnio_NrLokalu_type" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:complexType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Zalacznik1Sekcj

a_wnio_ZestawienieLokaliSekcja_type" > 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="CzyNastapilaZmiana" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Zalacznik1

Sekcja_wnio_ZestawienieLokaliSekcja_wnio_CzyNastapilaZmiana_type" /> 

   <xs:element name="LiczbaMieszkancow" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Zalacznik1

Sekcja_wnio_ZestawienieLokaliSekcja_wnio_LiczbaMieszkancow_type" /> 

   <xs:element name="NrLokalu" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Zalacznik1

Sekcja_wnio_ZestawienieLokaliSekcja_wnio_NrLokalu_type" /> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Zalacznik1Sekcj

a_wnio_SumaLokaliZmianaDanych_type" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Zalacznik1Sekcj

a_wnio_SumaMieszkancow_type" > 

  <xs:restriction base="xsd:integer" /> 

 </xs:simpleType> 

 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Zalacznik1Sekcj

a_wnio_SumaLokali_type" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Zalacznik1Sekcj

a_wnio_Budynek_type" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Zalacznik1Sekcj

a_wnio_Ulica_type" > 

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

 </xs:simpleType> 
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 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Zalacznik1Sekcj

a_wnio_ImieNazwiskoNazwa_type" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Zalacznik1Sekcj

a_wnio_NumerZalacznka_type" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Zalacznik1Sekcj

a_wnio_DataWypelnieniaZalacznika_type" > 

  <xs:restriction base="xs:date" /> 

 </xs:simpleType> 

 <xs:complexType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Zalacznik1Sekcj

a_type" > 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="ZestawienieLokaliSekcja" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Zalacznik1

Sekcja_wnio_ZestawienieLokaliSekcja_type" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> 

   <xs:element name="SumaLokaliZmianaDanych" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Zalacznik1

Sekcja_wnio_SumaLokaliZmianaDanych_type" /> 

   <xs:element name="SumaMieszkancow" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Zalacznik1

Sekcja_wnio_SumaMieszkancow_type" /> 

   <xs:element name="SumaLokali" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Zalacznik1

Sekcja_wnio_SumaLokali_type" /> 

   <xs:element name="Budynek" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Zalacznik1

Sekcja_wnio_Budynek_type" /> 

   <xs:element name="Ulica" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Zalacznik1

Sekcja_wnio_Ulica_type" /> 

   <xs:element name="ImieNazwiskoNazwa" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Zalacznik1

Sekcja_wnio_ImieNazwiskoNazwa_type" /> 

   <xs:element name="NumerZalacznka" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Zalacznik1

Sekcja_wnio_NumerZalacznka_type" /> 

   <xs:element name="DataWypelnieniaZalacznika" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Zalacznik1

Sekcja_wnio_DataWypelnieniaZalacznika_type" /> 

  </xs:sequence> 
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 </xs:complexType> 

 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_DataK1_type" > 

  <xs:restriction base="xs:date" /> 

 </xs:simpleType> 

 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_PeselRegon_typ

e" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_DataK2_type" > 

  <xs:restriction base="xs:date" /> 

 </xs:simpleType> 

 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_DataK3_type" > 

  <xs:restriction base="xs:date" /> 

 </xs:simpleType> 

 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_LiczbaPelnomoc

nictw_type" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ImieWlasciciela

K1_type" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_NazwiskoWlasci

cielaK1_type" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_MiejscowoscK1

_type" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ImieWlasciciela

K2_type" > 

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

 </xs:simpleType> 
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 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_NazwiskoWlasci

cielaK3_type" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_MiejscowoscK2

_type" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ImieWlasciciela

K3_type" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_MiejscowoscK3

_type" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_LiczbaZalacznik

ow1_type" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:complexType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_SekcjaZalacznik

Pelnomocnictwo_type" > 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="ZalacznikPelnomocnictwo" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_SekcjaZalac

znikPelnomocnictwo_wnio_ZalacznikPelnomocnictwo_type" /> 

  </xs:sequence> 

  <xs:attribute name="format" type="xs:string" /> 

  <xs:attribute name="kodowanie" type="xs:string" /> 

  <xs:attribute name="nazwaPliku" type="xs:string" /> 

 </xs:complexType> 

 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ImieNazwiskoN

azwa_type" > 

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

 </xs:simpleType> 
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 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_DaneWspolwlas

ciciela_type" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Pelnomocnictwo

_type" > 

  <xs:list 

itemType="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Pelno

mocnictwo_elements_type" /> 

 </xs:simpleType> 

 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Pelnomocnictwo

_elements_type" > 

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

   <xs:enumeration value="1" /> 

  </xs:restriction> 

 </xs:simpleType> 

 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Zalacznik1_type

" > 

  <xs:list 

itemType="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Zalacz

nik1_elements_type" /> 

 </xs:simpleType> 

 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Zalacznik1_ele

ments_type" > 

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

   <xs:enumeration value="1" /> 

  </xs:restriction> 

 </xs:simpleType> 

 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Stawka_type" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_LiczbaMieszkan

cow_type" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_WysokoscOplat

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_WysokoscZwoln

ienia_type" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_MiesiecznaWys

okoscOplaty_type" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_AdresDoDorecz

en_type" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Kompostownik_

type" > 

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

   <xs:enumeration value="1" /> 

   <xs:enumeration value="2" /> 

  </xs:restriction> 

 </xs:simpleType> 

 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_AdresSiedzibyZ

amieszkania_type" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_AdresNierucho

mosciNaKtorejPowstajaOdpady_type" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Telefon_type" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Email_type" > 

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

 </xs:simpleType> 

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 13 – Poz. 2984



 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_PrzyczynaZloze

niaDeklaracji_type" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_SkladajacyDekla

racje_type" > 

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

   <xs:enumeration value="1" /> 

   <xs:enumeration value="2" /> 

   <xs:enumeration value="3" /> 

   <xs:enumeration value="4" /> 

   <xs:enumeration value="5" /> 

  </xs:restriction> 

 </xs:simpleType> 

 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_CharakterSklada

jacego_type" > 

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

   <xs:enumeration value="1" /> 

   <xs:enumeration value="2" /> 

   <xs:enumeration value="3" /> 

   <xs:enumeration value="4" /> 

   <xs:enumeration value="5" /> 

  </xs:restriction> 

 </xs:simpleType> 

 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_SekcjaCharakter

Inny_wnio_JakiInny_type" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:complexType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_SekcjaCharakter

Inny_type" > 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="JakiInny" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_SekcjaChar

akterInny_wnio_JakiInny_type" /> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 
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 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_SekcjaPierwsza

Deklaracja_wnio_Data_type" > 

  <xs:restriction base="xs:date" /> 

 </xs:simpleType> 

 <xs:complexType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_SekcjaPierwsza

Deklaracja_type" > 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="Data" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_SekcjaPier

wszaDeklaracja_wnio_Data_type" /> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_SekcjaKorektaD

eklaracji_wnio_Data_type" > 

  <xs:restriction base="xs:date" /> 

 </xs:simpleType> 

 <xs:complexType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_SekcjaKorektaD

eklaracji_type" > 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="Data" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_SekcjaKore

ktaDeklaracji_wnio_Data_type" /> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_SekcjaNowaDek

laracja_wnio_Data_type" > 

  <xs:restriction base="xs:date" /> 

 </xs:simpleType> 

 <xs:complexType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_SekcjaNowaDek

laracja_type" > 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="Data" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_SekcjaNow

aDeklaracja_wnio_Data_type" /> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_OrganPodatkow

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Okolicznosc_typ

e" > 

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

   <xs:enumeration value="1" /> 

   <xs:enumeration value="2" /> 

   <xs:enumeration value="3" /> 

  </xs:restriction> 

 </xs:simpleType> 

 <xs:complexType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_type" > 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="Zalacznik1Sekcja" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Zalacznik1

Sekcja_type" minOccurs="0" maxOccurs="1" /> 

   <xs:element name="DataK1" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_DataK1_typ

e" /> 

   <xs:element name="PeselRegon" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_PeselRegon

_type" /> 

   <xs:element name="DataK2" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_DataK2_typ

e" /> 

   <xs:element name="DataK3" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_DataK3_typ

e" /> 

   <xs:element name="LiczbaPelnomocnictw" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_LiczbaPeln

omocnictw_type" /> 

   <xs:element name="ImieWlascicielaK1" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ImieWlasci

cielaK1_type" /> 

   <xs:element name="NazwiskoWlascicielaK1" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_NazwiskoW

lascicielaK1_type" /> 

   <xs:element name="MiejscowoscK1" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Miejscowos

cK1_type" /> 

   <xs:element name="ImieWlascicielaK2" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ImieWlasci

cielaK2_type" /> 

   <xs:element name="NazwiskoWlascicielaK3" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_NazwiskoW

lascicielaK3_type" /> 
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   <xs:element name="MiejscowoscK2" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Miejscowos

cK2_type" /> 

   <xs:element name="ImieWlascicielaK3" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ImieWlasci

cielaK3_type" /> 

   <xs:element name="MiejscowoscK3" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Miejscowos

cK3_type" /> 

   <xs:element name="LiczbaZalacznikow1" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_LiczbaZalac

znikow1_type" /> 

   <xs:element name="SekcjaZalacznikPelnomocnictwo" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_SekcjaZalac

znikPelnomocnictwo_type" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> 

   <xs:element name="ImieNazwiskoNazwa" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ImieNazwis

koNazwa_type" /> 

   <xs:element name="DaneWspolwlasciciela" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_DaneWspol

wlasciciela_type" /> 

   <xs:element name="Pelnomocnictwo" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Pelnomocni

ctwo_type" /> 

   <xs:element name="Zalacznik1" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Zalacznik1_

type" /> 

   <xs:element name="Stawka" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Stawka_typ

e" /> 

   <xs:element name="LiczbaMieszkancow" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_LiczbaMies

zkancow_type" /> 

   <xs:element name="WysokoscOplaty" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_WysokoscO

platy_type" /> 

   <xs:element name="WysokoscZwolnienia" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_WysokoscZ

wolnienia_type" /> 

   <xs:element name="MiesiecznaWysokoscOplaty" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Miesieczna

WysokoscOplaty_type" /> 

   <xs:element name="AdresDoDoreczen" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_AdresDoDo

reczen_type" /> 

   <xs:element name="Kompostownik" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Kompostow

nik_type" /> 
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   <xs:element name="AdresSiedzibyZamieszkania" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_AdresSiedzi

byZamieszkania_type" /> 

   <xs:element name="AdresNieruchomosciNaKtorejPowstajaOdpady" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_AdresNieru

chomosciNaKtorejPowstajaOdpady_type" /> 

   <xs:element name="Telefon" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Telefon_typ

e" /> 

   <xs:element name="Email" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Email_type

" /> 

   <xs:element name="PrzyczynaZlozeniaDeklaracji" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_PrzyczynaZ

lozeniaDeklaracji_type" /> 

   <xs:element name="SkladajacyDeklaracje" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Skladajacy

Deklaracje_type" /> 

   <xs:element name="CharakterSkladajacego" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_CharakterS

kladajacego_type" /> 

   <xs:element name="SekcjaCharakterInny" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_SekcjaChar

akterInny_type" minOccurs="0" maxOccurs="1" /> 

   <xs:element name="SekcjaPierwszaDeklaracja" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_SekcjaPier

wszaDeklaracja_type" minOccurs="0" maxOccurs="1" /> 

   <xs:element name="SekcjaKorektaDeklaracji" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_SekcjaKore

ktaDeklaracji_type" minOccurs="0" maxOccurs="1" /> 

   <xs:element name="SekcjaNowaDeklaracja" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_SekcjaNow

aDeklaracja_type" minOccurs="0" maxOccurs="1" /> 

   <xs:element name="OrganPodatkowy" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_OrganPodat

kowy_type" /> 

   <xs:element name="Okolicznosc" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Okolicznos

c_type" /> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

 <xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_atrformat_type" 

> 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_atrkodowanie_type" > 

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

 <xs:complexType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_type" > 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="Wartosc" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_type" /> 

  </xs:sequence> 

  <xs:attribute name="format" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_atrformat_type" use="required" /> 

  <xs:attribute name="kodowanie" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_atrkodowanie_type" 

use="required" /> 

 </xs:complexType> 

 <xs:complexType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_OpisDokumentu_type" > 

  <xs:sequence> 

   <xs:element ref="meta:Data" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> 

   <xs:element ref="meta:RodzajDokumentu" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" 

/> 

  </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 ref="meta:Tworcy" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

 <xs:complexType name="documentSchema_wnio_Dokument_type" > 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp" minOccurs="0" 

/> 

   <xs:element name="DaneDokumentu" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_DaneDokumentu_type" /> 

   <xs:element name="TrescDokumentu" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_type" /> 

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

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

 <xs:complexType name="documentSchema_type" > 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="Dokument" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_type" /> 

  </xs:sequence> 
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 </xs:complexType> 

 <xs:element name="Dokument" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_type" /> 

</xs:schema> 
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