UCHWAŁA NR XXVII/315/2013
RADY GMINY LUZINO
z dnia 20 marca 2013 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie (tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.)1) , art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011
r. Nr 197, poz. 1172, z póź.zm.)2) , art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości porządku
w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z póź.zm.)3) z oraz art. 12 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897
z późn. zm.)4)
Rada Gminy Luzino
uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowiący
Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Pierwszą deklarację, o której mowa w § 1 uchwały, właściciele nieruchomości składają w Urzędzie
Gminy Luzino w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszej uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
2. W przypadku zmiany danych, będących podstawą ustalenia wysokości opłaty, deklarację, o której mowa
w § 1 uchwały, właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy Luzino, w terminie 14 dni od
dnia zaistnienia zmiany.
3. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć w Urzędzie Gminy Luzino deklarację, o której mowa
w § 1 uchwały, w terminie 14 dni od dnia zamieszkania lub powstania na danej nieruchomości odpadów
komunalnych.
§ 3. 1. Jako format elektroniczny deklaracji, o której mowa w § 1 uchwały, określa się format danych XML.
2. Układ informacji i powiązań między nimi, w formacie danych XML, określa Załącznik Nr 2 do niniejszej
uchwały.
3. Deklaracje wraz z wypełnionymi formularzami i innymi załącznikami mogą być przesyłane za pomocą
elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.
4. Deklaracje są opatrywane bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu, w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym ( Dz. U.
Nr 130, poz. 1450 z późn zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, w rozumieniu ustawy
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64,
poz. 565 z późn. zm.).
§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXIV/284/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Luzino.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Bartłomiej Formela

1) Dalsze

zm.: Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr
80 poz.717, Nr 162 poz.1568 z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457,
z 2006r. Nr 17 poz.128, z 2007r. Nr 173 poz.1218, z 2008r. Nr 180 poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr
157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142, poz.146, Nr 106, poz.675, Nr 40, poz.230, z 2011 r. Nr 117, poz.679, Nr 134,
poz.777, Nr 21, poz.113, Nr 217, poz.1281, Nr 149, poz.887, z 2012 r. poz.567, z 2013r. poz. 153
2) Dalsze zm.: Dz.U. z2011 r. Nr 117, poz. 676, Nr 232, poz. 1378.
3) Dalsze zm.: Dz.U. z 2012 r. poz.951, z 2013 r. poz.21, poz.228
4) Dalsze zm.: Dz.U. z 2011r. Nr 171, poz. 1016, Nr 224, poz. 1337.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/315/2013
Rady Gminy Luzino z dnia 20 marca 2013 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, WIELKIMI LITERAMI, CZARNYM LUB
NIEBIESKIM KOLOREM.

1.
2.
Podstawa
prawna

3.
4.

Składający

Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.
Dz.U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.),
Uchwała Nr …… Rady Gminy Luzino z dnia ……… w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie gminy Luzino,
Uchwała Nr …… Rady Gminy Luzino z dnia ……… w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości tej opłat .
Uchwała Nr …… Rady Gminy Luzino z dnia .……… w sprawie określenia wzoru deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Właściciel nieruchomości1 zamieszkałej2 na terenie gminy Luzino.

DZIAŁ A – DANE OGÓLNE
A.1. NAZWA I ADRES SIEDZIBY ORGANU DO KTÓREGO NALEśY ZŁOśYĆ DEKLARACJĘ

Wójt Gminy Luzino, ul. Of. Stutthofu 11, 84-242 Luzino
A.2. OBOWIĄZEK ZŁOśENIA DEKLARACJI

(proszę zaznaczyć odpowiedni kwadrat)

Zaznaczyć właściwy kwadrat:



złoŜenie deklaracja



korekta deklaracji (data zaistnienia zmiany……………………)

A.3. OSOBA ZOBOWIĄZANA DO ZŁOśENIA DEKLARACJI
(proszę zaznaczyć odpowiedni kwadrat)

 właściciel/ uŜytkownik wieczysty,
 współwłaściciel/współuŜytkownik wieczysty (kaŜdy indywidualnie)
 współwłaściciel/współuŜytkownik wieczysty posiadający pełnomocnictwo do reprezentacji wszystkich
właścicieli/współuŜytkowników lub większość udziału w nieruchomości3

 najemca
 Zarządca nieruchomości wspólnej
 Inny podmiot władający nieruchomością……………………………………………
A.4. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY/PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
A.4.1. Nazwisko i imię oraz dane adresowe
Nazwisko i Imię

Pesel

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Kod pocztowy,

Dane dodatkowe (nr telefonu, adres e-mail itp.…)

Nr lokalu

A.4.2. Osoby upowaŜnione do reprezentowania, w tym osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej
Imię i
Nazwisko
Imię i
Nazwisko
Sposób
reprezentacji

A.4.3. Adres do korespondencji – jeśli jest inny, niŜ adres podany w pkt A.4.1
Nazwisko i Imię
Ulica

Miejscowość
Nr domu

Id: 5C27A8C5-904D-42E7-959D-FAD57E25DB44. Podpisany

Nr lokalu

Kod pocztowy

Strona 3

A.5. RODZAJ I ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
A.5.1. Nr ewidencyjny działki i adres nieruchomości (jeŜeli nadano)
Nr działki

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

A.5.1. Rodzaj nieruchomości (proszę zaznaczyć odpowiedni kwadrat)





jednorodzinny (1-7 lokali)

wielorodzinny (8 i więcej lokali)

DZIAŁ B – SPOSÓB ZBIERANIA ODPADÓW
Oświadczam, Ŝe na terenie nieruchomości odpady będą zbierane w sposób selektywny4:
 TAK
 NIE
DZIAŁ C – OBLICZENIE OPŁATY
C.1. W PRZYPADKU ZAZNACZENIA „TAK” W DZIALE B
Wielkość
gospodarstwa domowego5
(proszę zaznaczyć odpowiedni kwadrat)
a

Liczba gospodarstw
domowych

Stawka za
gospodarowanie
odpadami

(naleŜy pomnoŜyć kolumnę b i c )

b

c

d

Opłata za poszczególne
gospodarstwa domowe

1 osoba
2 osoby
od 3 do 5 osób
od 6 do 8 osób
od 9 do 13 osób
od 13 osób i więcej
RAZEM OPŁATA MIESIĘCZNA:

C.2. W PRZYPADKU ZAZNACZENIA „NIE” W DZIALE B
Wielkość
gospodarstwa domowego
(proszę zaznaczyć odpowiedni kwadrat)
a

Liczba gospodarstw
domowych

Stawka za
gospodarowanie
odpadami

(naleŜy pomnoŜyć kolumnę b i c )

b

c

d

Opłata za poszczególne
gospodarstwa domowe

1 osoba
2 osoby
od 3 do 5 osób
od 6 do 8 osób
od 9 do 13 osób
od 13 osób i więcej
RAZEM OPŁATA MIESIĘCZNA:
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D. URZĄDZENIA DO GROMADZENIA ODPADÓW

(naleŜy zaznaczyć odpowiedni kwadrat)

D.1. ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE.
(Odpady odbierane będą z nieruchomości z częstotliwością raz na dwa tygodnie.)

Wielkości pojemników
stosowanych do gromadzenia
odpadów komunalnych
zmieszanych
(zakupionych przez właściciela
nieruchomości):

a) w zabudowie jednorodzinnej:
60 l

,

120 l

,

240 l

,

360 l

, 1,1 m3 ,

b) w zabudowie wielorodzinnej:
4m3

,

powyŜej 4m3

,

D.2. ODPADY SELEKTYWNE GROMADZONE BĘDĄ W NASTĘPUJĄCYCH URZĄDZENIACH:
(Odpady odbierane będą z nieruchomości z częstotliwością raz na miesiąc.)

 w workach przeznaczonych do

 w pojemnikach przeznaczonych do segregacji,

segregacji,
dostarczonych bezpłatnie
przez przedsiębiorstwo wywozowe

zakupionych przez
właściciela nieruchomości

OŚWIADCZENIA I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ.

1.
Pouczony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 1 Kodeksu karnego - kto, składając zeznanie
mające słuŜyć jako dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na
podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
Oświadczam, Ŝe podane przeze mnie dane w niniejszej deklaracji są zgodne z prawdą.
2.
Oświadczam, Ŝe zgodnie z art.23 ust.1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia
1997r. (tekst jedn. Dz.U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, z poźn. zm.) wyraŜam zgodę na przetwarzanie przez
Urząd Gminy Luzino danych osobowych na potrzeby wykonywania zadań wynikających z realizacji
ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z
2012 poz.391 z późn. zm.).

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

………………………………………….
(czytelny podpis)

I. ADNOTACJE URZĘDOWE
Data wpływu do organu

UWAGI

Podpis i pieczęć przyjmującego

Id: 5C27A8C5-904D-42E7-959D-FAD57E25DB44. Podpisany

Strona 5

Pouczenie:
1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji (tekst jedn. Dz.U. z 2012r., poz.1115 z późn.zm.)
2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złoŜyć w Urzędzie Gminy w Luzinie deklarację
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia
zamieszkania lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
3. W przypadku zmiany danych, będących podstawą ustalenia wysokości opłaty, deklarację o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości
zobowiązany jest złoŜyć w urzędzie Gminy w Luzinie, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia
zmiany.
4. W przypadku niezłoŜenia deklaracji w określonym terminie albo uzasadnionych
wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy Luzino określi w drodze
decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami, biorąc pod uwagę uzasadnione
szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomości
o podobnym charakterze.
5. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać naleŜy co drugi miesiąc do 15
dnia miesiąca, następującego po ostatnim miesiącu, w których powstał obowiązek
ponoszenia opłaty (zgodnie z Uchwałą Nr ……………………………..….. w sprawie terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na
terenie gminy Luzino).
6. Niniejszą deklarację naleŜy złoŜyć w Kancelarii Urzędu Gminy Luzino, ul.Of.Stutthofu 11,
84 – 242 Luzino lub przesłać za pośrednictwem poczty na wskazany adres, bądź za
pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP, po podpisaniu
bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego
certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Objaśnienia:
1 Właściciel nieruchomości – naleŜy przez to rozumieć takŜe współwłaścicieli, uŜytkowników wieczystych
oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub uŜytkowaniu, a takŜe inne
podmioty władające nieruchomością. JeŜeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi,
w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właścicieli nieruchomości obciąŜają osoby
sprawujące zarząd nieruchomością wspólną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku
o własności lokali (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz.903 z póź.zm.) lub właścicieli lokali, jeŜeli zarząd
nie został wybrany.
2

Miejsce zamieszkania osoby fizycznej – naleŜy przez to rozumieć miejscowość, w której osoba ta
przebywa z zamiarem stałego pobytu, w myśl przepisów art.25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks
cywilny (Dz.U. Nr 16 poz.93 z póź.zm.).
3

Do deklaracji naleŜy dołączyć dokument potwierdzający pełnomocnictwo od pozostałych
współwłaścicieli/współuŜytkowników wieczystych lub oświadczenie o wysokości udziału. Pełnomocnictwo
powinno być udzielone na piśmie i złoŜone w oryginale lub formie uwierzytelnionego odpisu wraz
z uiszczoną opłatą skarbową 17,00zł.
4
Selektywne gromadzenie odpadów - gromadzenie w oddzielnych pojemnikach lub workach
poszczególnych rodzajów odpadów, z podziałem:
1) papier, tektura i opakowania wielomateriałowe (kartoniki po mleku, sokach itp.) - kolor niebieski,
2) szkło – kolor zielony,
3) plastik (tworzywa sztuczne) i metale – kolor Ŝółty,
4) odpady zielone – kolor brązowy.
5

Gospodarstwo domowe – jedna osoba lub ich zespół, razem zamieszkujących lub osobno, wspólnie
się utrzymujących. Osoby samotne, utrzymujące się samodzielnie, traktuje się jako jednoosobowe
gospodarstwo domowe.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały XXVII/315/2013
Rady Gminy Luzino z dnia 20 marca 2013 r.

Układ informacji i powiązań między nimi
w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w formacie XML

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/03/06/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/03/06/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/UMKr/deklaracja-ok/"
targetNamespace="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/UMKr/deklaracjaok/" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
<xs:import namespace="http://www.w3.org/XML/1998/namespace"
schemaLocation="http://www.w3.org/2001/xml.xsd"/>
<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/03/06/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/03/06/meta.xsd"/>
<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/03/06/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/03/06/struktura.xsd"/>
<xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd"/>
<xs:import namespace="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
schemaLocation="http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd"/>
<xs:complexType name="TrescDokumentuTyp" abstract="false">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="str:TrescDokumentuTyp"/>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="Dokument">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="OpisDokumentu"
type="str:OpisDokumentuTyp"/>
<xs:element name="DaneDokumentu"
type="str:DaneDokumentuTyp"/>
<xs:element name="TrescDokumentu">
<xs:complexType>
<xs:complexContent>
<xs:extension
base="wnio:TrescDokumentuTyp">
<xs:sequence>
<xs:element
name="Naglowek">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
1
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<xs:element name="Nazwa"/>
<xs:element name="Adresat" type="wnio:InstytucjaTyp"/>
<xs:element name="DataWniosku"/>
<xs:element name="Miejscowosc"/>
<xs:element name="Wnioskodawcy" type="wnio:WnioskodawcyTyp"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Tresc"
type="wnio:TrescTyp"/>
<xs:element
name="Stopka">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element ref="str:Zalaczniki"/>
<xs:element name="Zalaczniki">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Zalacznik" type="wnio:ZalacznikTyp"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="zgodnoscZOryginalem" type="xs:boolean"
default="false"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ZgodaNaKorespondencjeElektroniczna" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Platnosc" type="wnio:PlatnoscTyp" minOccurs="0"/>
<xs:element name="SposobOdbioru"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

2
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</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element ref="ds:Signature" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="AdresTyp">
<xs:sequence>
<xs:element name="Kraj" minOccurs="0">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Kod"/>
<xs:element name="Nazwa"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Wojewodztwo" minOccurs="0">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Kod"/>
<xs:element name="Nazwa"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Powiat" minOccurs="0">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Kod"/>
<xs:element name="Nazwa"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Gmina" minOccurs="0">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Kod"/>
<xs:element name="Nazwa"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Miejscowosc">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Kod"/>
<xs:element name="Nazwa"/>
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</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Ulica" minOccurs="0">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Kod"/>
<xs:element name="Nazwa"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="rodzaj"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Budynek" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Lokal" minOccurs="0"/>
<xs:element name="KodPocztowy" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Poczta" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Opis" minOccurs="0"/>
<xs:element name="NrObrebu" minOccurs="0"/>
<xs:element name="NrDzialki" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Zagraniczny" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="dokladny">
<xs:annotation>
<xs:documentation>true - adres dokładny
false - adres opisowy</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="KontaktTyp">
<xs:sequence>
<xs:element name="Skrytka" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Telefon" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Faks" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Email" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Www" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="CechyTyp">
<xs:sequence>
<xs:element name="PKD" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="OsobaTyp">
<xs:sequence>
<xs:element name="Identyfikatory" type="wnio:IdentyfikatoryTyp"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="Cechy" type="wnio:CechyTyp" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Imie"/>
<xs:element name="Nazwisko"/>
<xs:element name="DataUrodzenia" minOccurs="0"/>
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<xs:element name="MiejsceUrodzenia" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Adres" type="wnio:AdresTyp" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Kontakt" type="wnio:KontaktTyp"
minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="rodzaj">
<xs:annotation>
<xs:documentation>DG - działalność gospodarcza
BD - bez działalności gospodarczej</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="InstytucjaTyp">
<xs:sequence>
<xs:element name="Identyfikatory" type="wnio:IdentyfikatoryTyp"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="Cechy" type="wnio:CechyTyp" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Nazwa"/>
<xs:element name="KomorkaOrg" minOccurs="0">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Kod"/>
<xs:element name="Nazwa"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Adres" type="wnio:AdresTyp"/>
<xs:element name="Kontakt" type="wnio:KontaktTyp"
minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikTyp">
<xs:all>
<xs:element name="RodzajId" type="xs:string">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Identyfikator typu
załącznika</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="RodzajNazwa">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Nazwa typu
załącznika</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:all>
<xs:attribute name="aktualny" type="xs:string">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Potwierdzenie, Ŝe załączony dokument jest
aktualny</xs:documentation>
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</xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="OplataPelnomocnictwaTyp">
<xs:sequence>
<xs:element name="Kwota"/>
<xs:element name="Potwierdzenie"/>
<xs:element name="Razem"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="zlozone">
<xs:annotation>
<xs:documentation>true - złoŜone, nie jest wymagana
opłata</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zwolnienie">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Czy osoba jest krewną wnioskodawcy.
Wtedy nie ma opłaty</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="oryginal">
<xs:annotation>
<xs:documentation>oryginał - opłata za załączenie oryginału
kopia - przedłoŜenie poświadczonej za zgodność z oryginałem (w
urzędzie)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ReprezentantTyp">
<xs:all>
<xs:element name="Podstawa" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Osoba" type="wnio:OsobaTyp" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Oplata" type="wnio:OplataPelnomocnictwaTyp"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="DoreczenieZwrotne"
type="wnio:DoreczenieZwrotneTyp" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Określa rodzaj sposobu doręczenia
pisma zwrotnego (doręczenie zwrotne na poziomie Reprezentacji art. 40
KPA)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:all>
<xs:attribute name="typ">
<xs:annotation>
<xs:documentation>- osobiście - osoba fizyczna posiadająca
zdolność do czynności prawnych,
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- przedstawiciel (przedstawiciel działa w imieniu strony - osoby prawnej lub osoby fizycznej
nie posiadającej zdolności do czynności prawnych),
- pełnomocnik (pełnomocnik działa w imieniu strony).
W przypadku przedstawiciela lub pełnomocnika ich dane muszą być podane w węźle
Reprezentant</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="wspolneDoreczenie"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="WnioskodawcaTyp">
<xs:sequence>
<xs:element name="Podmiot">
<xs:complexType>
<xs:choice>
<xs:element name="Instytucja"
type="wnio:InstytucjaTyp"/>
<xs:element name="Osoba"
type="wnio:OsobaTyp"/>
</xs:choice>
<xs:attribute name="typ"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Reprezentacja">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Reprezentant"
type="wnio:ReprezentantTyp" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="pelnomocnictwoLaczne"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="DoreczenieZwrotne"
type="wnio:DoreczenieZwrotneTyp" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Określa rodzaj sposobu doręczenia
pisma zwrotnego (doręczenie zwrotne na poziomie Reprezentacji art. 40
KPA)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ZgodaNaKorespondencjeElektroniczna"
type="xs:boolean" nillable="false" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="WnioskodawcyTyp">
<xs:sequence>
<xs:element name="Wnioskodawca" type="wnio:WnioskodawcaTyp"
maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
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</xs:complexType>
<xs:complexType name="PlatnoscTyp">
<xs:sequence>
<xs:element name="Wniosek">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="OplataEpuap"/>
<xs:element name="Kwota"/>
<xs:element name="Tytul" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Pelnomocnictwa">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="OplataEpuap"/>
<xs:element name="Kwota"/>
<xs:element name="Tytul" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="KwotaRazem"/>
<xs:element name="Tytul" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TrescTyp">
<xs:sequence>
<xs:element name="Typ">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="DataZmiany"/>
<xs:element name="RodzajPodmiotu"/>
<xs:element name="Nieruchomosc">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Adres"
type="wnio:AdresTyp"/>
<xs:element name="Rodzaj">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Kod"/>
<xs:element
name="Nazwa"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
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</xs:element>
<xs:element name="DzialalnoscGosp"/>
<xs:element name="Zarzadca">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Podmiot" minOccurs="0">
<xs:complexType>
<xs:choice>
<xs:element name="Instytucja" type="wnio:InstytucjaTyp"/>
<xs:element name="Osoba" type="wnio:OsobaTyp"/>
</xs:choice>
<xs:attribute
name="typ"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="dotyczy"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Odpady">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="NierZamieszkala">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="ZbiorkaSelektywna"/>
<xs:element
name="OdpadyZmieszane">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Pojemnik"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element
name="OdpadySelektywne">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
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<xs:element name="RodzajZbiorki"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element
name="Stawki" maxOccurs="unbounded">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Stawka" type="wnio:StawkaTyp" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute
name="grupa"/>
<xs:attribute
name="razem"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute
name="grupaStawek"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="NierNiezamieszkala"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="KategoriaTyp">
<xs:sequence>
<xs:element name="NrZezwolenia"/>
<xs:element name="DataZezwolenia"/>
<xs:element name="CzyWygasa"/>
<xs:element name="MiesiacWygasniecia"/>
<xs:element name="KwotaSprzedazy"/>
<xs:element name="Oplata"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="dotyczy"/>
<xs:attribute name="kod"/>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="PESELTyp">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="|\d{11}"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
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<xs:simpleType name="NIPTyp">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Numer NIP</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="|\d{10}"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="KRSTyp">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="|\d{10}"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="REGONTyp">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="|\d{14}|\d{7}|\d{9}"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="IdentyfikatoryTyp">
<xs:sequence>
<xs:element name="PESEL" type="wnio:PESELTyp"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="KRS" type="wnio:KRSTyp" minOccurs="0"/>
<xs:element name="NIP" type="wnio:NIPTyp" minOccurs="0"/>
<xs:element name="NrDowodu" minOccurs="0"/>
<xs:element name="REGON" type="wnio:REGONTyp"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="EDG" minOccurs="0">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Numer"/>
<xs:element name="Prowadzacy"
minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DoreczenieZwrotneTyp">
<xs:sequence>
<xs:element name="AdresZwrotny">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Podawany niezaleŜnie od typu
doręczenia zwrotnego, zawsze moŜe zajść konieczność wysłania listu w przypadku brak
potwierdzenia odbioru przez stronę</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Adres"
type="wnio:AdresTyp" minOccurs="0"/>
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</xs:sequence>
<xs:attribute name="typ">
<xs:annotation>
<xs:documentation>- reprezentanta
- wnioskodawcy
- inny</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="typ">
<xs:annotation>
<xs:documentation>- brak
Pismo zwrotne nie będzie doręczane
- elektroniczne (na adres skrzynki epuap nadawcy)
- listowne (na adres zwrotny)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="StawkaTyp">
<xs:sequence>
<xs:element name="Kod"/>
<xs:element name="Nazwa"/>
<xs:element name="Ilosc"/>
<xs:element name="Kwota"/>
<xs:element name="Wartosc"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:schema>
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