UCHWAŁA NR 72/XIV/2020
RADY GMINY SZULBORZE WIELKIE
z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15,art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 6 m ust.1a,1ab i 1b oraz art. 6 n ust. 1 ustawy z dnia
13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r., poz. 2010.) uchwala się, co
następuje:
§ 1.
Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
1. Deklaracja, o której mowa w § 1, przeznaczona jest dla właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy i właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
2. Deklaracja, o której mowa w § 1, może być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej
z zachowaniem następujących warunków i trybu:
1) format elektroniczny deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określony
jest w formie danych XML za pomocą plików:
a) xsd - ustalającego strukturę wzoru,
b) xsl - ustalającego sposób wizualizacji dokumentu XML.
2) układ informacji i powiązań między nimi w deklaracji, w formie danych XML określa załącznik nr 2 do
niniejszej uchwały,
3) deklarację należy przesłać za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej
ePUAP.
4) Deklaracja jest opatrywana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz
identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 poz. 162) 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 2019 r. poz. 700).
3. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do wójta gminy deklarację 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.
4. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej
nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
§ 3.
Traci moc uchwała nr 8/II/2018 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj.
Maz. z 2018r., poz. 12528)
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§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku urzędowym województwa mazowieckiego
2. Uchwala wchodzi w życie z dniem 1 września 2020r.

Przewodnicząca Rady Gminy
mgr Aneta Niemira
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 72/XIV/2020
Rady Gminy Szulborze Wielkie
z dnia 30.06.2020
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, WYPEŁNIAĆ NALEŻY KOMPUTEROWO
LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
Podstawa prawna:
Składający:

Art. 6m ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 2010).
Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Szulborze Wielkie:
1) na których zamieszkują mieszkańcy;
2) na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjnowypoczynkowe.

Miejsce składania:

Urząd Gminy Szulborze Wielkie, ul. Romantyczna 2, 07-324 Szulborze Wielkie.

Termin składania:

14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca (art. 6m ust.1 ustawy) oraz 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 (art.6m ust.2
ustawy).

A.

ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI.

1.

Nazwa i adres organu, do którego jest składana deklaracja.
WÓJT GMINY SZULBORZE WIELKIE, UL. ROMANTYCZNA 2, 07-324 SZULBORZE WIELKIE

B.
2.

C.
3.

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI.
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)
PIERWSZA DEKLARACJA

KOREKTA DEKLARACJI OD:

NOWA DEKLARACJA

WYGASZENIE OBOWIĄZKU OD:

DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ.
Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwy kwadrat)
WŁAŚCICIEL
WSPÓŁWŁAŚCICIEL
UŻYTKOWNIK
NAJEMCA, DZIERŻAWCA
WŁADAJĄCY, SPADKOBIERCA

4.

Imię i nazwisko składającego deklarację

5.

Numer PESEL:
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D. ADRES SIEDZIBY/ADRES ZAMIESZKANIA.
6. Kraj
7. Województwo

9. Gmina

10. Ulica

13. Miejscowość

8. Powiat

11. Nr domu

14. Kod pocztowy

12. Nr lokalu

15. Poczta

E.ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE.
zaznaczyć kwadrat, jeżeli adres jest taki sam jak w pkt D
16. Gmina

17. Ulica

20. Miejscowość

18. Nr domu

21. Kod pocztowy

19. Nr lokalu

22. Poczta

23. Numer ewidencyjny działki (należy wypełnić, jeżeli nie ma urzędowo nadanego adresu)
……………………………………………………………………………………………………………………………..
F. INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI OPISANEJ W CZĘŚCI E.
24. Rodzaj nieruchomości.
na której zamieszkują mieszkańcy

NALEŻY WYPEŁNIĆ PKT G, H i H1 DEKLARACJI

na której znajdują się domki letniskowe
NALEŻY WYPEŁNIĆ PKT I DEKLARACJI
lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe

G. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU BIOODPADÓW
STANOWIĄCYCH ODPADY KOMUNALNE.
25. Oświadczenie (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)
1) posiadam kompostownik i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne
2) nie posiadam kompostownika i nie kompostuję w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne
H. OBLICZENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY.
26.
27.
28.
Liczba osób zamieszkujących
Stawka opłaty miesięcznej
WYSOKOŚĆ OPŁATY
nieruchomość
MIESIĘCZNEJ
(iloczyn wartości z pól 26 i 27)

RAZEM:

29.

H1. DANE DOTYCZĄCE CZĘŚCIOWEGO ZWOLNIENIA Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI (należy wypełnić w przypadku zaznaczenia w części G poz. 25, pkt 1)
Kwota przysługującego zwolnienia określona w obowiązującej uchwale Rady
Gminy Szulborze Wielkie w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za
gospodarowanie odpadami oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części E
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Wysokość miesięcznego zwolnienia (kwotę z poz. 30 należy pomnożyć przez
liczbę osób wskazaną w poz. 31

32.

33.
Wysokość miesięcznej opłaty po odliczeniu częściowego zwolnienia
(miesięczną kwotę opłaty wykazaną w części H, poz. 29 pomniejszyć o
wysokość miesięcznego zwolnienia wykazaną w poz. 32)
I. RYCZAŁTOWA OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK OD
NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ DOMEK LETNISKOWY LUB OD INNEJ
NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE.
34.
Wysokość ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za
rok
J. Informacje wskazane w 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) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych jest Wójt Gminy Szulborze Wielkie (adres: ul. Romantyczna 2, 07-324 Szulborze
Wielkie, tel. kontaktowy: 864754073, email: wojt@ugszulborze.pl).
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: iod@ugszulborze.pl lub pisemnie na adres
Administratora.
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań w zakresie organizacji odbioru odpadów
komunalnych, w tym pobieranie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jak również w celu realizacji praw
oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010).
4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów
przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.
5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
6) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji,
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych (RODO);
7) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu,
o którym mowa w punkcie 3.
8) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

K. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ.

…………………………
(miejscowość, data)

………………..…………………………………..
(czytelny podpis składającego deklarację)

POUCZENIE
Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1438 z późn. zm.) niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.
K. ADNOTACJE ORGANU.
35. Uwagi organu przyjmującego deklarację.
36. Data i podpis przyjmującego deklarację.

Objaśnienia:
1.Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyliczoną na podstawie niniejszej deklaracji, należy wpłacać bez wezwania
na rachunek Gmina Szulborze Wielkie w BS Ostrów Maz. O/Zaręby-Kościelne Nr 51 8923 1050 0800 0420 2008 0145
2.Wysokość stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminy, częstotliwość i tryb ich uiszczania są określone
w uchwałach Rady Gminy Szulborze Wielkie, które są dostępne w siedzibie Urzędu Gminy Szulborze Wielkie oraz na stronie BIP gminy
Szulborze Wielkie.
3. W przypadku uchwalenia przez Radę Gminy Szulborze Wielkie nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
właściciel nieruchomości jest zobowiązany uiścić opłatę w wysokości podanej w zawiadomieniu Wójta Gminy Szulborze Wielkie.
4. Opis selektywnego zbierania odpadów komunalnych znajduje się w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Szulborze Wielkie, dostępnym w siedzibie Urzędu Gminy Szulborze Wielkie oraz na stronie BIP Gminy Szulborze Wielkie.
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 72/XIV/2020
Rady Gminy Szulborze Wielkie
z dnia 30 czerwca 2020 r.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xs:schema
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
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:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:wnio="http://crd.gov.pl/wzor/2017/03/07/4028/"
targetNamespace="http://crd.gov.pl/wzor/2017/03/07/4028/" attributeFormDefault="unqualified"
elementFormDefault="qualified">

<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_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID3_type"
><xs:restriction base="oso:ImieTyp" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType
name="documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID5_type"
><xs:restriction base="oso:PESELTyp" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType
name="documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID6_type"
><xs:restriction base="adr:KrajTyp" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType
name="documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID7_type"
><xs:restriction base="adr:WojewodztwoTyp" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType
name="documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID8_type"
><xs:restriction base="adr:PowiatTyp" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType
name="documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID9_type"
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><xs:restriction base="adr:GminaTyp" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType
name="documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID10_type"
><xs:restriction base="adr:ULICTyp" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType
name="documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID11_type"
><xs:restriction base="adr:BudynekTyp" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType
name="documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID12_type"
><xs:restriction base="adr:LokalTyp" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType
name="documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID13_type"
><xs:restriction base="adr:MiejscowoscTyp" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType
name="documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID14_type"
><xs:restriction base="adr:KodPocztowyTyp" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType
name="documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID15_type"
><xs:restriction base="adr:PocztaTyp" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType
name="documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID16_type"
><xs:restriction base="adr:GminaTyp" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType
name="documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID17_type"
><xs:restriction base="adr:ULICTyp" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType
name="documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID18_type"
><xs:restriction base="adr:BudynekTyp" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType
name="documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID19_type"
><xs:restriction base="adr:LokalTyp" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType
name="documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID20_type"
><xs:restriction base="adr:MiejscowoscTyp" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType
name="documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID21_type"
><xs:restriction base="adr:KodPocztowyTyp" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType
name="documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID22_type"
><xs:restriction base="adr:PocztaTyp" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType
name="documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID23_type"
><xs:restriction base="xsd:string" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType
name="documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID24_type"
><xs:restriction base="xs:string" ><xs:enumeration value="1" /><xs:enumeration value="2"
/></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType
name="documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID25_type"
><xs:restriction base="xs:string" ><xs:enumeration value="1" /><xs:enumeration value="2"
/></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType
name="documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID26_type"
><xs:restriction base="xsd:int" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType
name="documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID27_type"
><xs:restriction base="xsd:float" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType
name="documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID28_type"
><xs:restriction base="xsd:float" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType
name="documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID29_type"
><xs:restriction base="xs:string" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType
name="documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID30_type"
><xs:restriction base="xsd:float" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType
name="documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID31_type"
><xs:restriction base="xsd:int" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType
name="documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID32_type"

Id: 4566674A-E4A2-49BA-9061-004959D38EF1. Uchwalony

Strona 2

><xs:restriction base="xsd:float" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType
name="documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID33_type"
><xs:restriction base="xsd:float" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType
name="documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID34_type"
><xs:restriction base="xs:string" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType
name="documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID35_type"
><xs:restriction base="adr:MiejscowoscTyp" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType
name="documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID36_type"
><xs:restriction base="xsd:date" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType
name="documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID4_type"
><xs:restriction base="oso:CzlonNazwiskaTyp" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:complexType
name="documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_type"
><xs:sequence><xs:element name="ID0"
type="dek:documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID0_type"
></xs:element><xs:element name="ID1"
type="dek:documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID1_type"
></xs:element><xs:element name="ID2"
type="dek:documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID2_type"
></xs:element><xs:element name="ID3"
type="dek:documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID3_type"
></xs:element><xs:element name="ID5"
type="dek:documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID5_type"
></xs:element><xs:element name="ID6"
type="dek:documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID6_type"
></xs:element><xs:element name="ID7"
type="dek:documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID7_type"
></xs:element><xs:element name="ID8"
type="dek:documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID8_type"
></xs:element><xs:element name="ID9"
type="dek:documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID9_type"
></xs:element><xs:element name="ID10"
type="dek:documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID10_type"
></xs:element><xs:element name="ID11"
type="dek:documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID11_type"
></xs:element><xs:element name="ID12"
type="dek:documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID12_type"
></xs:element><xs:element name="ID13"
type="dek:documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID13_type"
></xs:element><xs:element name="ID14"
type="dek:documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID14_type"
></xs:element><xs:element name="ID15"
type="dek:documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID15_type"
></xs:element><xs:element name="ID16"
type="dek:documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID16_type"
></xs:element><xs:element name="ID17"
type="dek:documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID17_type"
></xs:element><xs:element name="ID18"
type="dek:documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID18_type"
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></xs:element><xs:element name="ID19"
type="dek:documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID19_type"
></xs:element><xs:element name="ID20"
type="dek:documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID20_type"
></xs:element><xs:element name="ID21"
type="dek:documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID21_type"
></xs:element><xs:element name="ID22"
type="dek:documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID22_type"
></xs:element><xs:element name="ID23"
type="dek:documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID23_type"
></xs:element><xs:element name="ID24"
type="dek:documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID24_type"
></xs:element><xs:element name="ID25"
type="dek:documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID25_type"
></xs:element><xs:element name="ID26"
type="dek:documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID26_type"
></xs:element><xs:element name="ID27"
type="dek:documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID27_type"
></xs:element><xs:element name="ID28"
type="dek:documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID28_type"
></xs:element><xs:element name="ID29"
type="dek:documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID29_type"
></xs:element><xs:element name="ID30"
type="dek:documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID30_type"
></xs:element><xs:element name="ID31"
type="dek:documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID31_type"
></xs:element><xs:element name="ID32"
type="dek:documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID32_type"
></xs:element><xs:element name="ID33"
type="dek:documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID33_type"
></xs:element><xs:element name="ID34"
type="dek:documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID34_type"
></xs:element><xs:element name="ID35"
type="dek:documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID35_type"
></xs:element><xs:element name="ID36"
type="dek:documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID36_type"
></xs:element><xs:element name="ID4"
type="dek:documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID4_type"
></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_atrformat_type">
<xs:restriction base="xs:string">
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</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_atrkodowanie_type">
<xs:restriction base="xs:string">
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:complexType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID1_wnio
_TrescDokumentu_type">
<xs:sequence>
<xs:element name="Wartosc"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID1_
wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_type">
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID1_type"
>
<xs:sequence>
<xs:element name="TrescDokumentu"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID1_
wnio_TrescDokumentu_type">
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_type">
<xs:sequence>
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<xs:element name="ID1"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID1_t
ype" minOccurs="0" maxOccurs="1">
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_type">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
<xs:sequence>
<xs:element name="Wartosc"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_type"/>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="documentSchema_wnio_Dokument_type">
<xs:sequence>
<xs:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp"/>
<xs:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp"/>
<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:element>
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</xs:sequence>
</xs:complexType>

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