
UCHWAŁA NR XX/169/2020 
RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU 

z dnia 6 lutego 2020 r. 

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz warunków i trybu składania deklaracji za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 6m ust. 1a i ust. 1b oraz art. 6n 
ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. 
Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) 

Rada Miejska w Koniecpolu uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) 
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2.  

Deklarację, o których mowa w § 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Miasta 
i Gminy Koniecpol w terminie: 

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

2) do 10 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, 

3) do 6 miesięcy od dnia śmierci mieszkańca danej nieruchomości. 

§ 3.  

1. Deklarację, o której mowa w § 1 właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć w Urzędzie Miasta 
i Gminy Koniecpol w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy 
Elektronicznych Usług Administracji Publicznej pod adresem www.epuap.gov.pl. 

2. Deklaracja określona w ust. 1 niniejszej uchwały przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu 
w rozumieniu ustawy z dnia 05 września 2016 roku o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej 
(tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 162) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym w rozumieniu 
ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 
(tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 700 z późn. zm.). 

3. Dla deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej za pomocą 
komunikacji elektronicznej określa się format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między 
danymi w formacie danych XML - w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 4.  

Traci moc uchwała VI/36/2015 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
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§ 5.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koniecpol. 

§ 6.  

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

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

 

  
 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Koniecpolu 

 
 

Aneta Chrzuszcz 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/169/2020 
Rady Miejskiej w Koniecpolu 
z dnia 6 lutego 2020 r. 

DEKLARACJA W SPRAWIE USTALENIA WYSOKOŚCI OPŁATY ZA 
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

1. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację: 

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol 

ul. Chrząstowska 6a 

42-230 Koniecpol 

Deklarację należy wypełnić czytelnie, komputerowo lub ręcznie, dużymi, drukowanymi literami, czarnym lub 
niebieskim kolorem. 

2. SKŁADANA  DEKLARACJA  STANOWI 

□  Pierwszą deklarację                   □  Zmianę danych zawartych w pierwszej deklaracji 

□ Korektę deklaracji                   □ Wygaśnięcie obowiązku 

3. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ* 

Składający:  

□ Osoba fizyczna    □ Osoba prawna    □ Jednostka organizacyjna nie posiadająca 

osobowości  prawnej 

Rodzaj podmiotu: 

□  Właściciel      □  Współwłaściciel   □ Użytkownik wieczysty 

□ Inny podmiot władający nieruchomością (np. najemca, dzierżawca) 

□ Spółdzielnia mieszkaniowa/Wspólnota mieszkaniowa 

4. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Dotyczy osób fizycznych: 

Imię i Nazwisko: ……………………………....................................................................................... 

Nr PESEL:…………………………..................................................................................................... 

Telefon kontaktowy: .........................................................        E-mail: ................................................ 

(podanie danej jest dobrowolne)                                                         (podanie danej jest dobrowolne) 

Adres zamieszkania: 

Ulica: ................................................       Nr domu: ........................         Nr lokalu: ............................ 

Miejscowość: ....................................        Kod pocztowy: ..............         Poczta: ................................ 

Gmina: .............................................. 

NR RACHUNKU BANKOWEGO WSKAZANEGO DO ZWROTU NADPŁATY 

(podanie danej jest dobrowolne) 

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

Dotyczy osób prawnych: 

Nazwa: ................................................................................................................................................... 

Identyfikator NIP: ................................................     Identyfikator REGON: ..................................... 
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Telefon kontaktowy: ......................................................          E-mail: ................................................. 

(podanie danej jest dobrowolne)                                                                (podanie danej jest dobrowolne) 

Adres siedziby: 

Ulica: .................................................       Nr domu: ......................          Nr lokalu: ............................ 

Miejscowość: ....................................        Kod pocztowy: .............         Poczta: ................................. 

Gmina: .............................................. 

NR RACHUNKU BANKOWEGO WSKAZANEGO DO ZWROTU NADPŁATY 

(podanie danej jest dobrowolne) 

…............................................................................................................................................................ 

5. DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELA 

Imię i Nazwisko: ……………………………....................................................................................... 

Nr PESEL …………………………..................................................................................................... 

Telefon kontaktowy: ....................................................             E-mail: ................................................ 

(podanie danej jest dobrowolne)                                                         (podanie danej jest dobrowolne) 

Adres zamieszkania: 

Ulica: .................................................       Nr domu: ......................          Nr lokalu: ............................ 

Miejscowość: ....................................        Kod pocztowy: .............         Poczta: ................................. 

Gmina: .............................................. 

NR RACHUNKU BANKOWEGO WSKAZANEGO DO ZWROTU NADPŁATY 

(podanie danej jest dobrowolne) 

…............................................................................................................................................................ 

6. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

Ulica: …..............................  Nr domu: ..................   Miejscowość: ..................................................... 

Kod pocztowy: ........................                              Poczta: .................................................................... 

7. ADRES DO KORESPONDENCJI (jeżeli jest inny jak w punkcie nr 4) 

Ulica …..............................  Nr domu: ...................   Miejscowość: ..................................................... 

Kod pocztowy: .....................                              Poczta: ....................................................................... 

8. NA NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ W PUNKCIE NR 6 ZAMIESZKUJĄ:  

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w punkcie 6 niniejszej deklaracji 

zamieszkuje ................. osób (należy podać liczbę mieszkańców). 

9. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU 
BIOODPADÓW** 

□ Posiadam kompostownik i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne. 

□ Nie posiadam kompostownika i nie kompostuję w nim bioodpadów stanowiących odpady 

komunalne. 

10. INFORMACJA O SPOSOBIE ZAGOSPODAROWANIA I WYTWARZANIA NIEKTÓRYCH 
RODZAJÓW ODPADÓW KOMUNALNYCH 

□ Popiół w miesiącach zimowych październik – marzec 

□ Popiół w miesiącach letnich kwiecień - wrzesień 

Id: DBC35BC8-A8CD-47AA-B9C5-CDFBFDB7E42E. Podpisany Strona 2



11. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

   NA NIERUCHOMOŚCIACH ZAMIESZKAŁYCH DO 5 OSÓB 

•Obowiązująca stawka opłaty określona w uchwale Rady Miejskiej w 
Koniecpolu  

-  
 

zł/osobę/miesiąc 

•liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w punkcie nr 6 
           (maksymalnie 5 osób) 

 
-  ………….. osób 

•miesięczna kwota opłaty (stawka opłaty x liczba osób)  
•Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w sprawie zwolnienia z części opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości 
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi posiadających 
kompostownik przydomowy**** 

 
- …………….. zł 
 
 
 
- …...................zł 

12. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 NA NIERUCHOMOŚCIACH ZAMIESZKAŁYCH PRZEZ 6 i WIĘCEJ OSÓB*** 

•Obowiązująca stawka opłaty określona w uchwale Rady Miejskiej w 
Koniecpolu  

-    
 

zł/osobę/miesiąc 

•liczba osób zamieszkujących nieruchomość 6 i więcej osób 
 
-  ………….. osób 

•miesięczna kwota opłaty (stawka opłaty x liczba osób)  
•Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w sprawie zwolnienia z części opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości 
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi posiadających 
kompostownik przydomowy**** 

 
- …………….. zł 
 
 
 
- …...................zł 

 
 
 

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

(miejscowość i data)                                                                            (czytelny podpis) 

13.  ADNOTACJE ORGANU 

 
 
 

Pouczenie: 

 Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( t.j. Dz. U. Z 2019 r., 
poz. 1438 z późn. zm.). 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Na podstawie art. 13 i 14 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych 
osobowych (Dz. Urz. UE 119 z 04.05.2016)* zwanego dalej RODO, podaje następuje informacje: 

1. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w aktach sprawy jest Burmistrz Miasta i Gminy 
Koniecpol z siedzibą ul.Chrząstowska 6A, 42-230 Koniecpol. 

2. Dane osobowe zostały pozyskane z ewidencji gruntów przekazanych przez wnioskodawcę. 
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3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO oraz ustawy z dnia 14.06.1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.), w związku 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 celu realizacji zadań Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol wynikających z ww. ustaw tj. w celu 
przetwarzania określonego w pkt. 2, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 
powszechne obowiązującego prawa w celu archiwizacji. 

4. Dane nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych. 

5. Dane nie będą profilowane. 

6. Każdemu przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych i prawo do ich sprostowania. 

7. Każdemu przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sprawach ochrony danych 
osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Wszelkie informacje związane z danymi osobowymi można uzyskać kontaktując się z inspektorem ochrony 
danych pod adresem iod@koniecpol.pl  tel.: (34)3608265. Osoby niekorzystające z poczty elektronicznej 
mogą złożyć zapytanie pisemnie, telefonicznie lub osobiście w kancelarii Urzędu.  

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z O4.05.2016). 

Objaśnienia: 

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na 
danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 

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 do Burmistrza Miasta 
i Gminy Koniecpol                                        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. 

Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny – wyjątek stanowi deklaracja zmniejszająca 
wysokość opłaty w związku z śmiercią mieszkańca, którą należy złożyć w terminie do 6 miesięcy od dnia tego 
zdarzenia. 

 W przypadku niezłożenia deklaracji w określonym terminie Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol określi 
w drodze decyzji wysokość opłaty jaką powinien ponosić właściciel. 

* zaznaczyć właściwy kwadrat (w zabudowie wielorodzinnej deklarację składa zarządca lub inny podmiot 
władający nieruchomością) 

** wypełnić tylko w przypadku składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości zabudowanych 
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

*** wypełniają tylko właściciele nieruchomości zamieszkałych przez 6 i więcej osób 

**** wypełnić w przypadku posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów 
stanowiących odpady komunalne
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/169/2020 
Rady Miejskiej w Koniecpolu 
z dnia 6 lutego 2020 r. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns="http://rwd.sekap.pl/wzor/2017/03/27/2249/" 
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:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" attributeFormDefault="unqualified" 
elementFormDefault="qualified" targetNamespace="http://rwd.sekap.pl/wzor/2017/03/27/2249/"> 

 <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 W SPRAWIE USTALENIA WYSOKOŚCI OPŁATY ZA 

GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI</xsd:documentation> 

 </xsd:annotation> 

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

 <xsd:complexType name="DokumentTyp"> 

  <xsd:sequence> 

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

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

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

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

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

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

  <xsd:complexContent mixed="false"> 
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   <xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp"> 

    <xsd:sequence> 

     <xsd:element 

      fixed="Załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Koniecpolu" 

      name="Zrodlo" type="xsd:string"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        Źródło: 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

     </xsd:element> 

     <xsd:element 

      fixed="Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach ( t. j. : Dz. U. z 2016r. poz. 250)." 

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

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        Podstawa prawna: 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

     </xsd:element> 

     <xsd:element 

      fixed="Właściciel ( w rozumieniu ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach ) nieruchomości,  na której znajdują się domki letniskowe, lub inne 
nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część 
roku. W przypadku posiadania przez właściciela więcej niż jednej takiej nieruchomości należy deklarację 
złożyć odrębnie dla każdej nieruchomości." 

      name="Skladajacy" type="xsd:string"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        Składający: 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

     </xsd:element> 

     <xsd:element 

      fixed="W terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności 
mających wpływ na powstanie obowiązku opłaty lub wysokości opłaty" 

      name="Termin" type="xsd:string"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 
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        Termin składania: 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

     </xsd:element> 

     <xsd:element 

      fixed="Urząd Miasta i Gminy Koniecpol ul. Chrząstowska 
6A, 42-230 Koniecpol" 

      name="MiejsceSkladaniaDeklaracji" type="xsd:string"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        Miejsce składania: 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

     </xsd:element> 

     <xsd:element fixed="Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol, ul. 
Chrząstowska 6A, 42-230 Koniecpol" name="OrganWlasciwy" type="xsd:string"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> ORGAN WŁAŚCIWY DO 
ZŁOŻENIA DEKLARACJI </xsd:documentation> 

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

     <xsd:element 

      name="OkolicznosciPowodujaceZlozenieDeklaracji"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        SKŁADANA DEKLARACJA STANOWI: 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

      <xsd:complexType> 

       <xsd:annotation> 

        <xsd:documentation> 

         Składana deklaracja stanowi 

        </xsd:documentation> 

       </xsd:annotation> 

       <xsd:sequence> 

        <xsd:choice> 

         <xsd:element name="Pierwsza" 

          type="xsd:boolean"> 

          <xsd:annotation> 

           <xsd:documentation> 
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            pierwszą 
deklarację 

          
 </xsd:documentation> 

          </xsd:annotation> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element name="Korekta" 

          type="xsd:boolean"> 

          <xsd:annotation> 

           <xsd:documentation> 

            korektę 
deklaracji 

          
 </xsd:documentation> 

          </xsd:annotation> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 
name="ZmiamaDanych" 

          type="xsd:boolean"> 

          <xsd:annotation> 

           <xsd:documentation> 

            zmianę 
danych zawartych 

            w pierwszej 
deklaracji 

          
 </xsd:documentation> 

          </xsd:annotation> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element name="Wygasniecie" 

          type="xsd:boolean"> 

          <xsd:annotation> 

           <xsd:documentation> 

            wygaśnięcie 
obowiązku 

          
 </xsd:documentation> 

          </xsd:annotation> 

         </xsd:element> 

        </xsd:choice> 

       </xsd:sequence> 

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

     <xsd:element name="DaneSkladajacego"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        RODZAJ SKŁADAJĄCEGO 
DEKLARACJĘ 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

      <xsd:complexType> 

       <xsd:annotation> 

        <xsd:documentation> 

         Składający 

        </xsd:documentation> 

       </xsd:annotation> 

       <xsd:sequence> 

        <xsd:choice> 

         <xsd:element 
name="OsobaFizyczna"> 

          <xsd:annotation> 

           <xsd:documentation> 

            osoba 
fizyczna 

          
 </xsd:documentation> 

          </xsd:annotation> 

          <xsd:complexType> 

           <xsd:sequence> 

            <xsd:element 

            
 name="PierwszeImie" type="os:ImieTyp"> 

            
 <xsd:annotation> 

             
 <xsd:documentation> 

             
  Imię 

             
 </xsd:documentation> 

            
 </xsd:annotation> 

           
 </xsd:element> 
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            <xsd:element 

            
 maxOccurs="3" minOccurs="1" ref="os:Nazwisko"> 

            
 <xsd:annotation> 

             
 <xsd:documentation> 

             
  Nazwisko 

             
 </xsd:documentation> 

            
 </xsd:annotation> 

           
 </xsd:element> 

            <xsd:element 

            
 name="ImieOjca" type="os:ImieTyp"> 

            
 <xsd:annotation> 

             
 <xsd:documentation> 

             
  Imię ojca 

             
 </xsd:documentation> 

            
 </xsd:annotation> 

           
 </xsd:element> 

            <xsd:element 

            
 name="ImieMatki" type="xsd:string"> 

            
 <xsd:annotation> 

             
 <xsd:documentation> 

             
  Imię matki 

             
 </xsd:documentation> 

            
 </xsd:annotation> 

           
 </xsd:element> 
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            <xsd:element 

            
 name="Pesel" type="os:PESELTyp"> 

            
 <xsd:annotation> 

             
 <xsd:documentation> 

             
  PESEL 

             
 </xsd:documentation> 

            
 </xsd:annotation> 

           
 </xsd:element> 

            <xsd:element 

            
 name="Telefon" type="adr:TelefonTyp"> 

            
 <xsd:annotation> 

             
 <xsd:documentation> 

             
  Nr telefonu 

             
 </xsd:documentation> 

            
 </xsd:annotation> 

           
 </xsd:element> 

            <xsd:element 

            
 name="Email" type="adr:EmailTyp"> 

            
 <xsd:annotation> 

             
 <xsd:documentation> 

             
  Adres e-mail 

             
 </xsd:documentation> 

            
 </xsd:annotation> 

           
 </xsd:element> 
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            <xsd:element 

            
 name="NumerRachunku" type="xsd:int"> 

            
 <xsd:annotation> 

             
 <xsd:documentation> 

             
  Numer 

             
  rachunku 

             
  bankowego, 

             
  wskazanego 

             
  do zwrotu 

             
  nadpłaty 

             
 </xsd:documentation> 

            
 </xsd:annotation> 

           
 </xsd:element> 

           </xsd:sequence> 

          </xsd:complexType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

         
 name="OsobaFizycznaDzialalnosc"> 

          <xsd:annotation> 

           <xsd:documentation> 

            osoba prawna 

          
 </xsd:documentation> 

          </xsd:annotation> 

          <xsd:complexType> 

           <xsd:sequence> 

            <xsd:element 

            
 name="PelnaNazwa" type="str:Tekst65Typ"> 

            
 <xsd:annotation> 
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 <xsd:documentation> 

             
  Pełna nazwa 

             
  podmiotu 

             
 </xsd:documentation> 

            
 </xsd:annotation> 

           
 </xsd:element> 

            <xsd:element 
name="NIP" 

            
 type="os:NIPTyp"> 

            
 <xsd:annotation> 

             
 <xsd:documentation> 

             
  Identyfikator 

             
  podatkowy 

             
  NIP 

             
 </xsd:documentation> 

            
 </xsd:annotation> 

           
 </xsd:element> 

            <xsd:element 

            
 name="Regon" type="ins:REGONTyp"> 

            
 <xsd:annotation> 

             
 <xsd:documentation> 

             
  REGON 

             
 </xsd:documentation> 

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

            <xsd:element 

            
 name="NrTelefonu" type="adr:TelefonTyp"> 

            
 <xsd:annotation> 

             
 <xsd:documentation> 

             
  Nr telefonu 

             
 </xsd:documentation> 

            
 </xsd:annotation> 

           
 </xsd:element> 

            <xsd:element 

            
 name="Email" type="adr:EmailTyp"> 

            
 <xsd:annotation> 

             
 <xsd:documentation> 

             
  Adres e-mail 

             
 </xsd:documentation> 

            
 </xsd:annotation> 

           
 </xsd:element> 

            <xsd:element 

            
 name="NumerRachunku" type="xsd:int"> 

            
 <xsd:annotation> 

             
 <xsd:documentation> 

             
  Numer 

             
  rachunku 

             
  bankowego, 
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  wskazanego 

             
  do zwrotu 

             
  nadpłaty 

             
 </xsd:documentation> 

            
 </xsd:annotation> 

           
 </xsd:element> 

           </xsd:sequence> 

          </xsd:complexType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element name="Jednostka"> 

          <xsd:annotation> 

           <xsd:documentation> 

            jednosta 
organizacyjna 

           
 nieposiadająca 

            osobowości 
prawnej 

          
 </xsd:documentation> 

          </xsd:annotation> 

          <xsd:complexType> 

           <xsd:sequence> 

            <xsd:element 

            
 name="PelnaNazwa" type="str:Tekst65Typ"> 

            
 <xsd:annotation> 

             
 <xsd:documentation> 

             
  Pełna nazwa 

             
  podmiotu 

             
 </xsd:documentation> 

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

            <xsd:element 
name="NIP" 

            
 type="os:NIPTyp"> 

            
 <xsd:annotation> 

             
 <xsd:documentation> 

             
  Identyfikator 

             
  podatkowy 

             
  NIP 

             
 </xsd:documentation> 

            
 </xsd:annotation> 

           
 </xsd:element> 

            <xsd:element 

            
 name="Regon" type="ins:REGONTyp"> 

            
 <xsd:annotation> 

             
 <xsd:documentation> 

             
  REGON 

             
 </xsd:documentation> 

            
 </xsd:annotation> 

           
 </xsd:element> 

            <xsd:element 

            
 name="NrTelefonu" type="adr:TelefonTyp"> 

            
 <xsd:annotation> 

             
 <xsd:documentation> 

             
  Nr telefonu 
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 </xsd:documentation> 

            
 </xsd:annotation> 

           
 </xsd:element> 

            <xsd:element 

            
 name="Email" type="adr:EmailTyp"> 

            
 <xsd:annotation> 

             
 <xsd:documentation> 

             
  Adres e-mail 

             
 </xsd:documentation> 

            
 </xsd:annotation> 

           
 </xsd:element> 

            <xsd:element 

            
 name="NumerRachunku" type="xsd:int"> 

            
 <xsd:annotation> 

             
 <xsd:documentation> 

             
  Numer 

             
  rachunku 

             
  bankowego, 

             
  wskazanego 

             
  do zwrotu 

             
  nadpłaty 

             
 </xsd:documentation> 

            
 </xsd:annotation> 

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

          </xsd:complexType> 

         </xsd:element> 

        </xsd:choice> 

       </xsd:sequence> 

      </xsd:complexType> 

     </xsd:element> 

     <xsd:element name="SkladajacyDeklaracje"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        Rodzaj podmiotu 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

      <xsd:complexType> 

       <xsd:annotation> 

        <xsd:documentation> 

         Rodzaj podmiotu: 

        </xsd:documentation> 

       </xsd:annotation> 

       <xsd:sequence> 

        <xsd:choice> 

         <xsd:element fixed="true" 

          name="Wlasnosc" 
type="xsd:boolean"> 

          <xsd:annotation> 

           <xsd:documentation> 

            Właściciel 

          
 </xsd:documentation> 

          </xsd:annotation> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element fixed="true" 

          name="Wspolwlasnosc" 
type="xsd:boolean"> 

          <xsd:annotation> 

           <xsd:documentation> 

           
 Współwłaściciel 

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

         </xsd:element> 

         <xsd:element fixed="true" 

         
 name="UzytkownikWieczysty" type="xsd:boolean"> 

          <xsd:annotation> 

           <xsd:documentation> 

            Użytkownik 
wieczysty 

          
 </xsd:documentation> 

          </xsd:annotation> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element fixed="true" 

          name="Inny" 
type="xsd:boolean"> 

          <xsd:annotation> 

           <xsd:documentation> 

            Inny podmiot 
władający 

           
 nieruchomością 

          
 </xsd:documentation> 

          </xsd:annotation> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element fixed="true" 

          name="Spoldzielnia" 
type="xsd:boolean"> 

          <xsd:annotation> 

           <xsd:documentation> 

            Spółdzielnia 

           
 mieszkaniowa/Wspólnota 

           
 mieszkaniowa 

          
 </xsd:documentation> 

          </xsd:annotation> 

         </xsd:element> 

        </xsd:choice> 

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

     </xsd:element> 

     <xsd:element name="Adres"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        DANE IDENTYFIKACYJNE - ADRES 
ZAMIESZKANIA / SIEDZIBA 

        SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

      <xsd:complexType> 

       <xsd:annotation> 

        <xsd:documentation> 

         Adres nieruchomości, na któej 

         powstają odpady komunalne 

        </xsd:documentation> 

       </xsd:annotation> 

       <xsd:sequence> 

        <xsd:element name="Kraj" 

         type="xsd:string"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           Kraj: 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element name="Wojewodzdtwo" 

         type="adr:WojewodztwoTyp"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           Województwo: 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element name="Powiat" 

         type="xsd:string"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           Powiat: 
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          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element name="Miejscowosc2" 

         type="xsd:string"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           Gmina/Miasto: 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element name="Miejscowosc" 

         type="adr:MiejscowoscTyp"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           Miejscowość: 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element name="Ulica" 

         type="adr:UlicaTyp"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           Ulica: 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element name="NrDomu" 

         type="adr:BudynekTyp"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           Numer domu: 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element name="NrLokalu" 

         type="adr:LokalTyp"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 
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           Numer lokalu: 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element name="KodPocztowy" 

         type="adr:KodPocztowyTyp"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           Kod pocztowy: 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element name="Poczta" 

         type="adr:PocztaTyp"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           Poczta: 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

        </xsd:element> 

       </xsd:sequence> 

      </xsd:complexType> 

     </xsd:element> 

     <xsd:element name="AdresKorespondencyjny" 

      maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        ADRES DO KORESPONDENCJI 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

      <xsd:complexType> 

       <xsd:sequence> 

        <xsd:element name="Kraj" 

         type="xsd:string"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           Kraj: 

          </xsd:documentation> 

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

        <xsd:element name="Wojewodztwo" 

         type="adr:WojewodztwoTyp"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           Województwo: 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element name="Powiat" 

         type="adr:PowiatTyp"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           Powiat: 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element name="Miejscowosc" 

         type="xsd:string"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           Gmina/Miasto: 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element name="Miejscowosc2" 

         type="adr:MiejscowoscTyp"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           Miejscowość: 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element name="Ulica" 

         type="adr:UlicaTyp"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           Ulica: 

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

        </xsd:element> 

        <xsd:element name="NrDomu" 

         type="adr:BudynekTyp"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           Nr domu 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element name="NrLokalu" 

         type="adr:LokalTyp"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           Nr lokalu 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element name="KodPocztowy" 

         type="adr:KodPocztowyTyp"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           Kod pocztowy 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element name="Poczta" 

         type="adr:PocztaTyp"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           Poczta 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

        </xsd:element> 

       </xsd:sequence> 

      </xsd:complexType> 

     </xsd:element> 

     <xsd:element name="AdresNieruchomosci"> 

      <xsd:annotation> 
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       <xsd:documentation> 

        Adres nieruchomości, na któej powstają 

        odpady komunalne 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

      <xsd:complexType> 

       <xsd:sequence> 

        <xsd:element name="Kraj" 

         type="xsd:string"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           Kraj 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element name="Wojewodztwo" 

         type="adr:WojewodztwoTyp"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           Województwo 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element name="Powiat" 

         type="adr:PowiatTyp"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           Powiat 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element name="Miejscowosc" 

         type="xsd:string"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           Gmina/Miasto 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

        </xsd:element> 
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        <xsd:element name="Miejscowosc2" 

         type="adr:MiejscowoscTyp"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           Miejscowość 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element name="Ulica" 

         type="adr:UlicaTyp"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           Ulica 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element name="NrDomu" 

         type="adr:BudynekTyp"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           Nr domu 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element name="NrLokalu" 

         type="adr:LokalTyp"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           Nr lokalu 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element name="KodPocztowy" 

         type="adr:KodPocztowyTyp"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           Kod pocztowy 

          </xsd:documentation> 

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

        <xsd:element name="Poczta" 

         type="adr:PocztaTyp"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           Poczta 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

        </xsd:element> 

       </xsd:sequence> 

      </xsd:complexType> 

     </xsd:element> 

     <xsd:element name="LiczbaOsob"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        Na nieruchomości wskazanej wyżej 

        zamieszkują: 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

      <xsd:complexType> 

       <xsd:sequence> 

        <xsd:element name="Zamieszkuja" 

         type="xsd:string"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           Oświadczam, że na 
terenie 

           nieruchomości 
wskazanej 

           powyżej zamieszkuje 
osób: 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

        </xsd:element> 

       </xsd:sequence> 

      </xsd:complexType> 

     </xsd:element> 

     <xsd:element name="Deklaracja"> 

      <xsd:annotation> 
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       <xsd:documentation> 

        OŚWIADCZENIE O POSIADANIU 
KOMPOSTOWNIKA 

        I KOMPOSTOWANIU BIOODPADÓW 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

      <xsd:complexType> 

       <xsd:sequence> 

        <xsd:choice> 

         <xsd:element name="Posiadam" 

          type="xsd:boolean"> 

          <xsd:annotation> 

           <xsd:documentation> 

            Posiadam 
kompostownik i 

            kompostuję 
w nim 

            bioodpady 
stanowiące 

            odpady 
komunalne. 

          
 </xsd:documentation> 

          </xsd:annotation> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element name="NiePosiadam" 

          type="xsd:boolean"> 

          <xsd:annotation> 

           <xsd:documentation> 

            Nie posiadam 

           
 kompostownika i nie 

            kompostuję 
w nim 

            bioodpadów 
stanowiących 

            odpady 
komunalne. 

          
 </xsd:documentation> 

          </xsd:annotation> 

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

       </xsd:sequence> 

      </xsd:complexType> 

     </xsd:element> 

     <xsd:element name="Popiol"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        INFORMACJA O SPOSOBIE 
ZAGOSPODAROWANIA I 

        WYTWARZANIA NIEKTÓRYCH 
RODZAJÓW ODPADÓW 

        KOMUNALNYCH 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

      <xsd:complexType> 

       <xsd:sequence> 

        <xsd:element name="Pazdziernik" 

         type="xsd:boolean"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           Popiół w miesiącach 
zimowych 

           październik – marzec 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element name="Kwiecien" 

         type="xsd:boolean"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           Popiół w miesiącach 
letnich 

           kwiecień - wrzesień 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

        </xsd:element> 

       </xsd:sequence> 

      </xsd:complexType> 

     </xsd:element> 

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

       <xsd:documentation> 

        OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE 
ODPADAMI 

        KOMUNALNYMI NA 
NIERUCHOMOŚCIACH 

        ZAMIESZKAŁYCH DO 5 OSÓB 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

      <xsd:complexType> 

       <xsd:sequence> 

        <xsd:element name="Obowiazujaca" 

         type="xsd:float"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           Obowiązująca stawka 
opłaty 

           określona w uchwale 
Rady 

           Miejskiej 
w Koniecpolu 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element name="Liczba" 

         type="xsd:int"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           liczba osób 
zamieszkujących 

           wyżej wymienioną 

           nieruchomość 
(maksymalnie 5 

           osób) 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element name="kwota" 

         type="xsd:float"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 
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           miesięczna kwota 
opłaty 

           (stawka opłaty x 
liczba 

           osób), zł 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element name="Zwolnienie" 

         type="xsd:string"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           Zgodnie z uchwałą 
Rady 

           Miejskiej w sprawie 

           zwolnienia z części 
opłaty 

           za gospodarowanie 
odpadami 

           komunalnymi 
właścicieli 

           nieruchomości 
zabudowanych 

           budynkami 
mieszkalnymi 

           jednorodzinnymi 

           posiadających 
kompostownik 

           przydomowy, zł 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

        </xsd:element> 

       </xsd:sequence> 

      </xsd:complexType> 

     </xsd:element> 

     <xsd:element name="ObliczenieWiecej"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE 
ODPADAMI 

        KOMUNALNYMI NA 
NIERUCHOMOŚCIACH 
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        ZAMIESZKAŁYCH PRZEZ 6 i WIĘCEJ 
OSÓB 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

      <xsd:complexType> 

       <xsd:annotation> 

        <xsd:documentation></xsd:documentation> 

       </xsd:annotation> 

       <xsd:sequence> 

        <xsd:element name="Obowiazujaca" 

         type="xsd:string"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           Obowiązująca stawka 
opłaty 

           określona w uchwale 
Rady 

           Miejskiej 
w Koniecpolu 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element name="Liczba" 

         type="xsd:string"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           liczba osób 
zamieszkujących 

           nieruchomość 
6 i więcej osób 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element name="Kwota" 

         type="xsd:string"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           miesięczna kwota 
opłaty 

           (stawka opłaty x 
liczba 
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           osób), zł 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element name="Zgodnie" 

         type="xsd:string"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           Zgodnie z uchwałą 
Rady 

           Miejskiej w sprawie 

           zwolnienia z części 
opłaty 

           za gospodarowanie 
odpadami 

           komunalnymi 
właścicieli 

           nieruchomości 
zabudowanych 

           budynkami 
mieszkalnymi 

           jednorodzinnymi 

           posiadających 
kompostownik 

           przydomowy, zł 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

        </xsd:element> 

       </xsd:sequence> 

      </xsd:complexType> 

     </xsd:element> 

     <xsd:element name="Adnotacje" 

      type="str:Tekst10000Typ"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        Adnotacje urzędu 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

     </xsd:element> 

    </xsd:sequence> 

   </xsd:extension> 
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  </xsd:complexContent> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:simpleType name="emptydate"> 

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

 </xsd:simpleType> 

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

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

   <xsd:enumeration value=""/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:complexType name="Zal1Type"> 

  <xsd:sequence> 

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

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation> </xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

</xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="Zal2Type"> 

  <xsd:sequence> 

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

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation> </xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

</xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

<xsd:complexType name="Gmnina"></xsd:complexType> 

</xsd:schema>
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