
Obwieszczenie
Rady Miejskiej Kalisza 
z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr VII/41/2015 Rady Miejskiej Kalisza
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi  składanej  przez  właściciela  nieruchomości  oraz  określenia  warunków
i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

1.  Na  podstawie  art.  16  ust.  3  ustawy  z  dnia  20  lipca  2000  r.  o  ogłaszaniu  aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296, poz.
1579 ze zm.)  ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia  jednolity tekst
uchwały Nr VII/41/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie
określenia  wzoru  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz określenia warunków i
trybu składania deklaracji  za  pomocą środków komunikacji  elektronicznej  (Dz.  Urz.
Woj. Wielkopolskiego z 2015 r. poz. 914) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych
uchwałą Nr XIX/238/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 4 lutego 2016 r. zmieniającą
uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami  komunalnymi  składanej  przez  właściciela  nieruchomości  oraz  określenia
warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
(Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2016 r. poz. 1201).

2.  Podany  w  załączniku  do  niniejszego  obwieszczenia  jednolity  tekst  uchwały  nie
obejmuje § 2 i § 3 uchwały Nr XIX/238/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 4 lutego
2016  r.  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  określenia  wzoru  deklaracji  o  wysokości
opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  składanej  przez  właściciela
nieruchomości  oraz  określenia  warunków  i  trybu  składania  deklaracji  za  pomocą
środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2016 r. poz.
1201), które stanowią:
„ § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.”
„ § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.”.

   Przewodniczący
Rady Miejskiej Kalisza

          /.../
              Andrzej Plichta



Załącznik
do obwieszczenia Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 30 marca 2017 r.

Uchwała Nr VII/41/2015
Rady Miejskiej Kalisza

z dnia 12 lutego 2015 roku

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi  składanej  przez  właściciela  nieruchomości  oraz  określenia  warunków
i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz.1072)1, art.
6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593, z 2015 r. poz. 87)2 uchwala się, co następuje:

§  1.  Określa  się  wzór  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, składa deklarację
(DOK), o której mowa w § 1. 

 2.  Deklarację  właściciel  nieruchomości  obowiązany  jest  złożyć  Prezydentowi  Miasta
Kalisza w terminie 14 dni od dnia, o którym jest mowa w art. 6m ust. 1 i ust. 2 ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
3.  Miejscem składania  deklaracji  jest  Biuro Obsługi  Interesantów Urzędu Miejskiego

w Kaliszu przy ul. Tadeusza Kościuszki 1a.
4.  Deklarację  można  nadać  także  w  polskiej  placówce  pocztowej  operatora

wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U.
z 2012 r. poz. 1529)3, albo złożyć w polskim urzędzie konsularnym.
 5.  Zachowują  ważność  deklaracje  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi  złożone  przez  właścicieli  nieruchomości  przed  dniem  wejścia  w  życie
niniejszej  uchwały  o  ile  nie  zawierają  one  odliczeń  od  opłaty  za  gospodarowanie
odpadami komunalnymi wynikających z uchwały Nr XXXVII/494/2013 Rady Miejskiej
Kalisza z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych, na
których  jest  prowadzone  kompostowanie  odpadów  zielonych  (Dz.  Urz.  Woj.  Wielk.
z 2013 r. poz. 4433) oraz uchwały Nr XXXVII/495/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia
27  czerwca  2013  r.  w  sprawie  określenia  szczegółowych  zasad  ustalania  opłaty  za
gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  dla  nieruchomości,  na  których  zamieszkują
rodziny wielodzietne (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2013 r. poz. 4434).  

§ 3.  Określa się warunki i tryb  składania deklaracji,  o której mowa w § 1 za pomocą
środków komunikacji elektronicznej:
1) dopuszcza  się  składanie  deklaracji  w  formie  elektronicznej  za  pośrednictwem

Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miejskiego w Kaliszu na platformie ePUAP
(epuap.gov.pl);

1 Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579
2 Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 250, poz. 1020, poz. 1250, poz. 1920 
3 Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1113, poz. 1250, poz. 1823



2) układ informacji i powiązań między nimi określa załącznik do niniejszej uchwały;
3) deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być podpisana bezpiecznym podpisem

elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem
potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP;

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XLIII/593/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 stycznia
2014  r.  w  sprawie  określenia  wzoru  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie
odpadami  komunalnymi  składanej  przez  właściciela  nieruchomości  oraz  określenia
warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz.
Urz. Woj. Wielk. z 2014 r. poz. 743).  

§  6. Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia  w  Dzienniku
Urzędowym  Województwa  Wielkopolskiego  i  ma  zastosowanie  do  należnej  opłaty  za
gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 1 lutego 2015 r.



Załącznik 
do uchwały Nr VII/41/2015
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 12 lutego 2015 r.

DOK  

 DEKLARACJA  
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY1 

Podstawa prawna: art. 6m ustawy z dnia  13 września  1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593,  z 
2015 r. poz. 87).
Miejsce składania: Urząd Miejski w Kaliszu. Organ, któremu składana  jest deklaracja: Prezydent Miasta Kalisza.  

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Kalisza w sprawie  określenia  terminu, częstotliwości i trybu uiszczania  opłaty za gospodarowanie  odpadami 

komunalnymi, opłatę za gospodarowanie  odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.

I. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat)

 Pierwsza deklaracja2 obowiązująca od:  …………………………/………………..… (miesiąc/rok)

 Nowa deklaracja3 obowiązująca od: ………………………./………………………… (miesiąc/rok) 

składana w związku z:  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………......................................................................................................................…………..

II. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

II.1. DANE IDENTYFIKACYJNE (zaznaczyć właściwy kwadrat)

  osoba fizyczna                   osoba prawna                  jednostka organizacyjna               inne
II.2. IMIĘ I NAZWISKO (dotyczy osób fizycznych) / NAZWA (dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych i pozostałych

podmiotów)

II.3. PESEL  (dotyczy  osób  fizycznych) /  NIP  I  REGON  (dotyczy  osób  prawnych,  jednostek  organizacyjnych  i  pozostałych
podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami)

PESEL: NIP: REGON:

II.4. ADRES ZAMIESZKANIA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
Kraj Województwo Powiat

Gmina Ulica (pełna nazwa)

Nr domu Nr lokalu Miejscowość  Kod pocztowy Poczta

Nr telefonu kontaktowego Adres e-mail 

III. NIERUCHOMOŚĆ, DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA
(dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację)

III.1. ADRES NIERUCHOMOŚCI W KALISZU, DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA 
Ulica (pełna nazwa) Nr domu Nr lokalu

III.2. FORMA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ (zaznaczyć właściwy kwadrat)

 właściciel                              współwłaściciel                                   zarządca        

 inny:  

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

1
  W zabudowie wielorodzinnej deklaracje składa zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością.
2  Pierwsza deklaracja dotyczy deklaracji składanych w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca (zgodnie

z art.6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).
3
 Nowa deklaracja dotyczy:  deklaracji  składanych w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany wynikającej  ze zmiany danych będących podstawą

ustalenia wysokości należnej opłaty (zgodnie z art.6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).



III.3. SPOSÓB ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (zaznaczyć właściwy kwadrat)

 odpady zbierane selektywnie  odpady nie zbierane selektywnie

IV. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

IV.1. Stawka opłaty określona w uchwale Rady Miejskiej Kalisza
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

………………………  zł/osobę

IV.2. Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części III.1.
……………………...   osób

IV.3. Miesięczna kwota opłaty (kwotę z części IV.1. należy pomnożyć przez
liczbę osób wskazaną w części IV.2) …………….………… zł/miesiąc

V. DODATKOWA INFORMACJA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

 TAK - posiadam inne nieruchomości, na które składam odrębną deklarację.
       Łączna ilość wszystkich nieruchomości, na które składam odrębne deklaracje wynosi: 

………………….………

 NIE  - nie posiadam innych nieruchomości, na które składam odrębne deklaracje.

VI.  PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

 ................................................................                                          ...........................................................................
                                                                                                                                
                        (miejscowość i data)                                                                                                         (czytelny podpis)                 

VII. ADNOTACJE URZĘDOWE

POUCZENIE:
Niniejsza  deklaracja stanowi  podstawę prawną do wystawienia  tytułu wykonawczego zgodnie z art.  3a § 1 pkt 1 ustawy z dnia 17
czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1619, z późn. zm.).

OBJAŚNIENIA:
1. Zgodnie  z  art.  6m ustawy  z  13  września  1996  r.  o  utrzymaniu czystości  i  porządku  w gminach właściciel  nieruchomości  jest

zobowiązany  złożyć Prezydentowi  Miasta  Kalisza  deklarację  o wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  w
terminie  14 dni  od dnia  zamieszkania na danej  nieruchomości  pierwszego mieszkańca.  W przypadku zmiany danych będących
podstawą ustalenia  wysokości  należnej  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  (z  wyłączeniem uchwalenia  nowej
stawki opłaty) właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. 

2. Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Prezydent Miasta Kalisza określi w drodze decyzji, wysokość
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3. Wysokość stawki  za selektywne i  nieselektywne zbieranie odpadów komunalnych oraz  terminy,  częstotliwość  i  tryb uiszczania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określono w odrębnych uchwałach.



          

    ZAŁĄCZNIK
          

    do uchwały Nr VII/41/2015
          

    Rady Miejskiej Kalisza z dnia 12 lutego 2015 r.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
targetNamespace="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/ilimtest/148
8_30v04_wzor/" attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" 
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/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:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" 
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/ilimtest/1488_30v
04_wzor/" >
  <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/osoba/2009/11/16/" 
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.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/struktura/2009/11/16/" 
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xs
d" />
  <xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd" />
     <xs:complexType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_DaneDokumentu_type"
>
        <xs:sequence>
           <xs:element ref="str:Nadawcy" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"  >
           </xs:element>
        </xs:sequence>
     </xs:complexType>
     <xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Objasni
enia2_type" >
        <xs:restriction base="xs:string"  >
        </xs:restriction>
     </xs:simpleType>
     <xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Objasni
enia3_type" >
        <xs:restriction base="xs:string"  >
        </xs:restriction>
     </xs:simpleType>
     <xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Podstaw
aPrawna_type" >
        <xs:restriction base="xs:string"  >
        </xs:restriction>
     </xs:simpleType>
     <xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_LiczbaO
sob_type" >
        <xs:restriction base="xs:string"  >
        </xs:restriction>
     </xs:simpleType>
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     <xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Miesiec
znaKwota_type" >
        <xs:restriction base="xs:string"  >
        </xs:restriction>
     </xs:simpleType>
     <xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Objasni
enia_type" >
        <xs:restriction base="xs:string"  >
        </xs:restriction>
     </xs:simpleType>
     <xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Pouczen
ie_type" >
        <xs:restriction base="xs:string"  >
        </xs:restriction>
     </xs:simpleType>
     <xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Miejsco
woscSkladania_type" >
        <xs:restriction base="xs:string"  >
        </xs:restriction>
     </xs:simpleType>
     <xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Deklara
cja_miesiac_type" >
        <xs:restriction base="xsd:decimal"  >
        </xs:restriction>
     </xs:simpleType>
     <xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ZmianaD
eklaracji_rok_type" >
        <xs:restriction base="str:Tekst65Typ"  >
        </xs:restriction>
     </xs:simpleType>
     <xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_IloscNi
eruchomosci_type" >
        <xs:restriction base="xs:string"  >
        </xs:restriction>
     </xs:simpleType>
     <xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Deklara
cja_rok_type" >
        <xs:restriction base="str:Tekst65Typ"  >
        </xs:restriction>
     </xs:simpleType>
     <xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_InneNie
ruchomosciOpcjaTak_type" >
        <xs:list 
itemType="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wni
o_InneNieruchomosciOpcjaTak_elements_type"  >
        </xs:list>
     </xs:simpleType>
     <xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_InneNie
ruchomosciOpcjaTak_elements_type" >
        <xs:restriction base="xs:string"  >
        <xs:enumeration value="1" />
        </xs:restriction>
     </xs:simpleType>
     <xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_InneNie
ruchomosciOpcjaNie_type" >
        <xs:list 
itemType="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wni
o_InneNieruchomosciOpcjaNie_elements_type"  >
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        </xs:list>
     </xs:simpleType>
     <xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_InneNie
ruchomosciOpcjaNie_elements_type" >
        <xs:restriction base="xs:string"  >
        <xs:enumeration value="1" />
        </xs:restriction>
     </xs:simpleType>
     <xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_DataSkl
adania_type" >
        <xs:restriction base="xs:date"  >
        </xs:restriction>
     </xs:simpleType>
     <xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_FormaPr
awna_type" >
        <xs:list 
itemType="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wni
o_FormaPrawna_elements_type"  >
        </xs:list>
     </xs:simpleType>
     <xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_FormaPr
awna_elements_type" >
        <xs:restriction base="xs:string"  >
        <xs:enumeration value="1" />
        <xs:enumeration value="2" />
        <xs:enumeration value="3" />
        <xs:enumeration value="4" />
        </xs:restriction>
     </xs:simpleType>
     <xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Nieruch
omoscUlica_type" >
        <xs:restriction base="xs:string"  >
        </xs:restriction>
     </xs:simpleType>
     <xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Nieruch
omoscNrDomu_type" >
        <xs:restriction base="xs:string"  >
        </xs:restriction>
     </xs:simpleType>
     <xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Nieruch
omoscNrLokalu_type" >
        <xs:restriction base="xs:string"  >
        </xs:restriction>
     </xs:simpleType>
     <xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_FormaWl
adania_type" >
        <xs:list 
itemType="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wni
o_FormaWladania_elements_type"  >
        </xs:list>
     </xs:simpleType>
     <xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_FormaWl
adania_elements_type" >
        <xs:restriction base="xs:string"  >
        <xs:enumeration value="1" />
        <xs:enumeration value="2" />
        <xs:enumeration value="3" />
        </xs:restriction>
     </xs:simpleType>
     <xs:simpleType 
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name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_FormaWl
adaniaInny_type" >
        <xs:list 
itemType="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wni
o_FormaWladaniaInny_elements_type"  >
        </xs:list>
     </xs:simpleType>
     <xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_FormaWl
adaniaInny_elements_type" >
        <xs:restriction base="xs:string"  >
        <xs:enumeration value="1" />
        </xs:restriction>
     </xs:simpleType>
     <xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_FormaWl
adaniaInnyTekst_type" >
        <xs:restriction base="xs:string"  >
        </xs:restriction>
     </xs:simpleType>
     <xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_PESEL_t
ype" >
        <xs:restriction base="xs:string"  >
        </xs:restriction>
     </xs:simpleType>
     <xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Telefon
_type" >
        <xs:restriction base="xs:string"  >
        </xs:restriction>
     </xs:simpleType>
     <xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_CzySele
ktywnie_type" >
        <xs:restriction base="xs:string"  >
        <xs:enumeration value="1" />
        <xs:enumeration value="2" />
        </xs:restriction>
     </xs:simpleType>
     <xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_StawkaO
platy_type" >
        <xs:restriction base="xs:string"  >
        </xs:restriction>
     </xs:simpleType>
     <xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Email_t
ype" >
        <xs:restriction base="xs:string"  >
        </xs:restriction>
     </xs:simpleType>
     <xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Pierwsz
aDeklaracjaOpcja_type" >
        <xs:list 
itemType="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wni
o_PierwszaDeklaracjaOpcja_elements_type"  >
        </xs:list>
     </xs:simpleType>
     <xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Pierwsz
aDeklaracjaOpcja_elements_type" >
        <xs:restriction base="xs:string"  >
        <xs:enumeration value="1" />
        </xs:restriction>
     </xs:simpleType>
     <xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ZmianaD
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eklaracji_miesiac_type" >
        <xs:restriction base="xsd:decimal"  >
        </xs:restriction>
     </xs:simpleType>
     <xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_NowaDek
laracjaOpcja_type" >
        <xs:list 
itemType="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wni
o_NowaDeklaracjaOpcja_elements_type"  >
        </xs:list>
     </xs:simpleType>
     <xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_NowaDek
laracjaOpcja_elements_type" >
        <xs:restriction base="xs:string"  >
        <xs:enumeration value="1" />
        </xs:restriction>
     </xs:simpleType>
     <xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Uchwala
TerminWplat_type" >
        <xs:restriction base="xs:string"  >
        </xs:restriction>
     </xs:simpleType>
     <xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Miejsce
Skladania_type" >
        <xs:restriction base="xs:string"  >
        </xs:restriction>
     </xs:simpleType>
     <xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_OrganSk
ladania_type" >
        <xs:restriction base="xs:string"  >
        </xs:restriction>
     </xs:simpleType>
     <xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_PowodSk
ladaniaDeklaracji_type" >
        <xs:restriction base="xs:string"  >
        </xs:restriction>
     </xs:simpleType>
     <xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Deklara
cja_type" >
        <xs:restriction base="xs:string"  >
        </xs:restriction>
     </xs:simpleType>
     <xs:complexType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_type" >
        <xs:sequence>
           <xs:element name="Objasnienia2" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Ob
jasnienia2_type"  >
           </xs:element>
           <xs:element name="Objasnienia3" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Ob
jasnienia3_type"  >
           </xs:element>
           <xs:element name="PodstawaPrawna" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Po
dstawaPrawna_type"  >
           </xs:element>
           <xs:element name="LiczbaOsob" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Li
czbaOsob_type"  >
           </xs:element>
           <xs:element name="MiesiecznaKwota" 
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type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Mi
esiecznaKwota_type"  >
           </xs:element>
           <xs:element name="Objasnienia" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Ob
jasnienia_type"  >
           </xs:element>
           <xs:element name="Pouczenie" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Po
uczenie_type"  >
           </xs:element>
           <xs:element name="MiejscowoscSkladania" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Mi
ejscowoscSkladania_type"  >
           </xs:element>
           <xs:element name="Deklaracja_miesiac" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_De
klaracja_miesiac_type"  >
           </xs:element>
           <xs:element name="ZmianaDeklaracji_rok" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Zm
ianaDeklaracji_rok_type"  >
           </xs:element>
           <xs:element name="IloscNieruchomosci" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Il
oscNieruchomosci_type"  >
           </xs:element>
           <xs:element name="Deklaracja_rok" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_De
klaracja_rok_type"  >
           </xs:element>
           <xs:element name="InneNieruchomosciOpcjaTak" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_In
neNieruchomosciOpcjaTak_type"  >
           </xs:element>
           <xs:element name="InneNieruchomosciOpcjaNie" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_In
neNieruchomosciOpcjaNie_type"  >
           </xs:element>
           <xs:element name="DataSkladania" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Da
taSkladania_type"  >
           </xs:element>
           <xs:element name="FormaPrawna" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Fo
rmaPrawna_type"  >
           </xs:element>
           <xs:element name="NieruchomoscUlica" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Ni
eruchomoscUlica_type"  >
           </xs:element>
           <xs:element name="NieruchomoscNrDomu" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Ni
eruchomoscNrDomu_type"  >
           </xs:element>
           <xs:element name="NieruchomoscNrLokalu" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Ni
eruchomoscNrLokalu_type"  >
           </xs:element>
           <xs:element name="FormaWladania" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Fo
rmaWladania_type"  >
           </xs:element>
           <xs:element name="FormaWladaniaInny" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Fo
rmaWladaniaInny_type"  >
           </xs:element>
           <xs:element name="FormaWladaniaInnyTekst" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Fo
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rmaWladaniaInnyTekst_type"  >
           </xs:element>
           <xs:element name="PESEL" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_PE
SEL_type"  >
           </xs:element>
           <xs:element name="Telefon" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Te
lefon_type"  >
           </xs:element>
           <xs:element name="CzySelektywnie" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Cz
ySelektywnie_type"  >
           </xs:element>
           <xs:element name="StawkaOplaty" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_St
awkaOplaty_type"  >
           </xs:element>
           <xs:element name="Email" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Em
ail_type"  >
           </xs:element>
           <xs:element name="PierwszaDeklaracjaOpcja" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Pi
erwszaDeklaracjaOpcja_type"  >
           </xs:element>
           <xs:element name="ZmianaDeklaracji_miesiac" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Zm
ianaDeklaracji_miesiac_type"  >
           </xs:element>
           <xs:element name="NowaDeklaracjaOpcja" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_No
waDeklaracjaOpcja_type"  >
           </xs:element>
           <xs:element name="UchwalaTerminWplat" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Uc
hwalaTerminWplat_type"  >
           </xs:element>
           <xs:element name="MiejsceSkladania" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Mi
ejsceSkladania_type"  >
           </xs:element>
           <xs:element name="OrganSkladania" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Or
ganSkladania_type"  >
           </xs:element>
           <xs:element name="PowodSkladaniaDeklaracji" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Po
wodSkladaniaDeklaracji_type"  >
           </xs:element>
           <xs:element name="Deklaracja" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_De
klaracja_type"  >
           </xs:element>
        </xs:sequence>
     </xs:complexType>
     <xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_atrformat_type" >
        <xs:restriction base="xs:string"  >
        </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_type" >
        <xs:complexContent>
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           <xs:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
              <xs:sequence>
                 <xs:element name="Wartosc" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_type"  
>
                 </xs:element>
              </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>
           <xs:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp">
           </xs:element>
           <xs:element name="TrescDokumentu" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_type"  >
           </xs:element>
           <xs:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"  >
           </xs:element>
        </xs:sequence>
     </xs:complexType>
     <xs:complexType name="documentSchema_type" >
        <xs:sequence>
           <xs:element name="Dokument" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_type"  >
           </xs:element>
        </xs:sequence>
     </xs:complexType>
     <xs:element name="Dokument" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_type"  
>
     </xs:element>
  </xs:schema>
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