
UCHWAŁA NR XXXVIII/218/2013
RADY GMINY W ZAKRZEWIE

z dnia 6 września 2013 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXXVII/211/2013 z dnia 25 lipca 2013 roku w sprawie 
określenia wzoru deklaracji o wysokości oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właścicieli nieruchomości.

Na podstawie art.6n, ust.1 i ust.2 w związku z art.6m, ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 roku, poz. 391 z późn.zm.) oraz art.18, ust.2, pkt 15, art. 40, ust. 1, 
ust.2, pkt 1, art.41, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 roku, poz. 594) 
Rada Gminy w Zakrzewie uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XXXVII/211/2013 z dnia 25 lipca 2013 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 
dokonuje się zmiany załączników Nr 1 i Nr 2 do uchwały, poprzez nadanie treści określonej w załącznikach Nr 1 i 
Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zakrzew. 

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Stępień
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Załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr XXXVIII/218/2013 

Rady Gminy Zakrzew  

z dnia 06 września 2013 roku.  

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI NA NIERUCHOMOŚCIACH ZAMIESZKAŁYCH  

W GMINIE ZAKRZEW 
 
 

1. Dzień – Miesiąc – Rok 
 

______- ______ - __________ 

 
 

Podstawa prawna: 

 
Składający: 

 

Termin składania: 

 

Miejsce składania: 

 
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity                             
Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) 
Właściciel nieruchomości, współwłaściciele, najemcy, dzierżawcy, użytkownicy wieczyści, 

zarządcy nieruchomości wspólnej ,a także innych podmiotów władających nieruchomością 
W terminie 14 dni od dnia zamieszkania lub 14 dni od dnia powstania zmian danych zawartych  

w deklaracji 
Urząd Gminy Zakrzew, Zakrzew 51, 26-652 Zakrzew 

 

 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 
 2. Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację: 

Wójt Gminy Zakrzew 
Zakrzew 51 
26-652 Zakrzew 

 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 Obowiązek złożenia deklaracji wynika z art. 6k ustawy 

3. Cele złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

□ złożenie deklaracji      □ korekta deklaracji      (data zaistnienia zmian ___ - ___ - _____) 

 

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 4. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

□ Właściciel nieruchomości               □ Współwłaściciel                                          □ Najemca, dzierżawca 

 

□ Użytkownik wieczysty                     □ Zarządca nieruchomości wspólnej          □ Inny 
 

 

D. DANE IDENTYFIKACYJNE  

 5. Nazwisko  

 

 

6.Pierwsze imię, drugie imię 7. Numer PESEL 

8. Data urodzenia (dzień -miesiąc-rok) 

 

______ - _______ - __________ 

9. Imię ojca 10. Imię matki 

 

D.1. DANE NIERUCHOMOŚCI – na której powstają odpady komunalne 
 11. Miejscowość 

 

 

12. Ulica 13. Nr domu 

14. Nr lokalu 

 

 

15. Kod pocztowy 16. Poczta 
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 Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D1 niniejszej 

deklaracji zamieszkuje: 

17. 

 

(należy podać liczbę mieszkańców) 

 

E. USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 Stawka opłaty określona w Uchwale Rady Gminy w Zakrzewie w sprawie wyboru metody 

ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości tej 

opłaty 

18. 

 
                                     zł/osobę 

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części D.1. 

 

19. 

                                ………... 

Miesięczna kwota opłaty (kwotę z poz.18 należy pomnożyć przez liczbę osób wskazaną  
w poz.19) 

20. 

zł/miesiąc 

Opłata kwartalna (kwotę z poz.20 należy pomnożyć przez 3 miesiące) 21. 

zł/kwartał 

Opłata roczna (kwotę z poz.21 należy pomnożyć przez 4) 22. 

zł/rok 

 

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO 
Pouczony(a) o odpowiedzialności karnej z art.56 §1 kodeksu karnego skarbowego (tj. Dz.U. z 2007r, Nr 111, poz. 765). 
 
 

 23. Imię 

 

 

24. Nazwisko 

25. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 

 

 

26. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego 

 

G. ADNOTACJE ORGANU 

 27. Uwagi organu 

 

 

28. Podpis przyjmującego formularz 

 

 

 

POUCZENIE: 
1. Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 
niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. 
2. Zgodnie z Uchwałą Nr XXX//161/2012Rady Gminy Zakrzew z dnia 11.XII. 2012 roku w sprawie terminu, 
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłatę należy uiszczać 4 
razy w roku w terminach:  
za I kwartał do 15 marca , 
za II kwartał do 15 maja, 
za III kwartał do 15 września, 
za IV kwartał do 15 listopada, 
bez wezwania na rachunek bankowy gminy BANK SPÓŁDZIELCZY RADOM Nr 37 9147 0009 0021 6906 2000 
0004, w kasie Urzędu Gminy lub u sołtysa. 
3. Deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy pokój nr 8. 

4. W przypadku niezłożenia deklaracji we wskazanych terminach, bądź uzasadnionych wątpliwości, co do 

danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy Zakrzew określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za 

gospodarowanie odpadami. 
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Załącznik Nr. 2 

Do Uchwały Nr. XXXVIII/218/2013 

Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 06 września 2013 

 

Układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji o wysokości opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formacie danych XML 

 

 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xs:schema 

xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

targetNamespace="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/1sb9k8g9j6/odpady/" 

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/1sb9k8g9j6/odpady/" 

><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.xsd" 

/><xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 

schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd" 

/><xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Data_ty

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

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Cel_typ

e" ><xs:restriction base="xs:string"  ><xs:enumeration value="złożenie deklaracji" 

/><xs:enumeration value="korekta deklaracji" /></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
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name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID2_wn

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

></xs:restriction></xs:simpleType><xs:complexType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID2_wn

io_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_type" ><xs:sequence><xs:element name="DataZaistZmian" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID2

_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_DataZaistZmian_type"  

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

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID2_wn

io_TrescDokumentu_type" ><xs:sequence><xs:element name="Wartosc" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID2

_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_type"  

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

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID2_typ

e" ><xs:sequence><xs:element name="TrescDokumentu" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID2

_wnio_TrescDokumentu_type"  ></xs:element></xs:sequence></xs:complexType><xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Rodzaj

Podmiotu_type" ><xs:restriction base="xs:string"  ><xs:enumeration value="Właściciel 

nieruchomości" /><xs:enumeration value="Współwłaściciel" /><xs:enumeration value="Najemca, 

dzierżawca" /><xs:enumeration value="Użytkownik wieczysty" /><xs:enumeration 

value="Zarządca nieruchomości wspólnej" /><xs:enumeration value="Inny" 

/></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_IdeNaz

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

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_IdeImie

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

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Miejsco

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

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID12_ty

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

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID13_ty

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

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_IdePESE

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

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Ulica_t

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

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Stawka

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

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Liczba

Miesz2_type" ><xs:restriction base="xs:string"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_MKwot

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

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_KKwota

_type" ><xs:restriction base="xs:string"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
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name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_RKwota

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

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_OswImi

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

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_OswNa

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

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_OswDat

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

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_OswPo

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

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Uwagi_

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

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Podpis

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

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_NrDom

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

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_KodPoc

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

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_NrLokal

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

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Poczta_

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

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Liczba

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

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Miesz1

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

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Miesz2

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

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Miesz3

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

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Miesz4

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

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Miesz5

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

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_IdeData

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

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_IdeImie

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

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_IdeImie

Matki_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="Data" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Da

ta_type"  ></xs:element><xs:element name="Cel" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Cel
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_type"  ></xs:element><xs:element name="ID2" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID2

_type" minOccurs="0" maxOccurs="1"  ></xs:element><xs:element name="RodzajPodmiotu" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Ro

dzajPodmiotu_type"  ></xs:element><xs:element name="IdeNazwisko" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Ide

Nazwisko_type"  ></xs:element><xs:element name="IdeImie" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Ide

Imie_type"  ></xs:element><xs:element name="Miejscowosc" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Mi

ejscowosc_type"  ></xs:element><xs:element name="ID12" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID1

2_type"  ></xs:element><xs:element name="ID13" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID1

3_type"  ></xs:element><xs:element name="IdePESEL" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Ide

PESEL_type"  ></xs:element><xs:element name="Ulica" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Uli

ca_type"  ></xs:element><xs:element name="Stawka" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Sta

wka_type"  ></xs:element><xs:element name="LiczbaMiesz2" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Lic

zbaMiesz2_type"  ></xs:element><xs:element name="MKwota" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_MK

wota_type"  ></xs:element><xs:element name="KKwota" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_KK

wota_type"  ></xs:element><xs:element name="RKwota" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_RK

wota_type"  ></xs:element><xs:element name="OswImie" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Os

wImie_type"  ></xs:element><xs:element name="OswNazwisko" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Os

wNazwisko_type"  ></xs:element><xs:element name="OswData" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Os

wData_type"  ></xs:element><xs:element name="OswPodpis" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Os

wPodpis_type"  ></xs:element><xs:element name="Uwagi" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Uw

agi_type"  ></xs:element><xs:element name="PodpisOrg" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Po

dpisOrg_type"  ></xs:element><xs:element name="NrDomu" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Nr

Domu_type"  ></xs:element><xs:element name="KodPocztowy" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Ko

dPocztowy_type"  ></xs:element><xs:element name="NrLokalu" 
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type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_NrL

okalu_type"  ></xs:element><xs:element name="Poczta" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Po

czta_type"  ></xs:element><xs:element name="LiczbaMiesz" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Lic

zbaMiesz_type"  ></xs:element><xs:element name="Miesz1" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Mi

esz1_type"  ></xs:element><xs:element name="Miesz2" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Mi

esz2_type"  ></xs:element><xs:element name="Miesz3" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Mi

esz3_type"  ></xs:element><xs:element name="Miesz4" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Mi

esz4_type"  ></xs:element><xs:element name="Miesz5" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Mi

esz5_type"  ></xs:element><xs:element name="IdeData" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Ide

Data_type"  ></xs:element><xs:element name="IdeImieOjca" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Ide

ImieOjca_type"  ></xs:element><xs:element name="IdeImieMatki" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Ide

ImieMatki_type"  ></xs:element></xs:sequence></xs:complexType><xs:complexType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_type" 

><xs:sequence><xs:element name="Wartosc" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_type"  

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

name="documentSchema_wnio_Dokument_type" ><xs:sequence><xs:element 

name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp" minOccurs="0"  

></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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