
 
 

UCHWAŁA NR 559/XXVI/2020 
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE 

z dnia 17 czerwca 2020 r. 

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Piaseczno 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713) oraz art. 6m ust. 1a i 1b oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (t. j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.), Rada Miejska w Piasecznie uchwala, 
co następuje: 

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Piaseczno, zgodnie z załącznikiem nr 
1 do niniejszej uchwały; 

2. Deklarację, o której mowa w ust. 1 właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Miasta 
i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 lub w Wydziale Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta i Gminy 
Piaseczno przy ul. Świętojańska 5a w następujący sposób: 

1) pisemnie w formie papierowej 

2) za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą z uwzględnieniem 
paragrafu 2 niniejszej uchwały 

3. Określa się, iż deklarację o której mowa w ust. 1 należy złożyć w terminie określonym w art. 6m 
ust. 1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.) 

§ 2. 1. Deklarację właściciel nieruchomości może złożyć w formie elektronicznej za pomocą 
opublikowanego formularza w formacie XML, korzystając z elektronicznej skrzynki podawczej Gminy 
Piaseczno udostępnionej na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) pod adresem 
www.epuap.gov.pl. 

2. Przekazywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej deklaracji musi odbywać się 
w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych w nich zawartych oraz 
w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem. 

3. Układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji w formacie XML określa załącznik nr 2 do 
niniejszej uchwały. 

4. Dopuszcza się składanie deklaracji we wszystkich formatach wymienionych w Rozporządzeniu Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów 
elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii 
dokumentów elektronicznych (t. j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 180.) 
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5. Deklaracja przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem 
potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). 

§ 3. 1. W przypadku gdy właściciel nieruchomości korzysta ze zwolnień z opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w części gospodarstw domowych stanowiących rodziny wielodzietne, w rozumieniu 
ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1390 ze zm.) i członkowie 
rodziny nie posiadają Kart Dużej Rodziny do deklaracji należy dołączyć: 

a) oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej 
przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci, 

b) oświadczenie o planowanym terminie ukończeniu nauki w danej placówce lub zaświadczenie z danej 
placówki  o planowanym terminie ukończeniu nauki - w przypadku gdy dzieci ukończyły 18 rok życia. 

c) oświadczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności - w przypadku gdy dzieci 
ukończyły 18 rok życia i posiadają orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.” 

§ 4. Traci moc Uchwała nr 103/VI/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie 
ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Piaseczno (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 3450) 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno 

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

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

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Piasecznie 

 
 

mgr inż. Piotr Obłoza 
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Układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi  
 

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

<Dokument> 

    <OpisDokumentu></OpisDokumentu> 

    <DaneDokumentu></DaneDokumentu> 

    <TrescDokumentu> 

        <Podmiot> 

            <RodzajPodmiotu></RodzajPodmiotu> 

            <RodzajPodmiotuInny/> 

            <NazwiskoNazwaPelna></NazwiskoNazwaPelna> 

            <ImiePierwszeDrugieNazwaSkrocona></ImiePierwszeDrugieNazwaSkrocona> 

            <DataUrodzenia></DataUrodzenia> 

            <ImieOjca></ImieOjca> 

            <ImieMatki></ImieMatki> 

            <Pesel></Pesel> 

            <Nip></Nip> 

            <Regon></Regon> 

            <Telefon></Telefon> 

            <Email></Email> 

            <AdresZamieszkaniaSiedziby> 

                <Wojewodztwo></Wojewodztwo> 

                <Powiat></Powiat> 

                <Gmina></Gmina> 

                <Ulica></Ulica> 

                <NumerDomu></NumerDomu> 

                <NumerLokalu></NumerLokalu> 

                <Miejscowosc></Miejscowosc> 

                <KodPocztowy></KodPocztowy> 

                <Poczta></Poczta> 

                <AdresKorespondencyjny/> 

            </AdresZamieszkaniaSiedziby> 

        </Podmiot> 

        <Deklaracja> 

             <Organ> </Organ> 

             <MiejsceSkladania> </MiejsceSkladania> 

             <RodzajDeklaracji></RodzajDeklaracji> 

             <DataZmiany></DataZmiany> 

             <PowodZlozeniaNowejDeklaracji/> 

             <AdresNieruchomosci> 

Załącznik nr 2
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                <Ulica></Ulica> 

                <NumerDomu></NumerDomu> 

                <NumerLokalu></NumerLokalu> 

                <NumerEwidencyjnyDzialki></NumerEwidencyjnyDzialki> 

                <Miejscowosc></Miejscowosc> 

                <KodPocztowy></KodPocztowy> 

                <Poczta></Poczta> 

                <AdresPunktuWywozowego/> 

             </AdresNieruchomosci> 

             <RodzajNieruchomosci></RodzajNieruchomosci>  

              <Zamieszkala> 

                 <LiczbaMieszkancow></LiczbaMieszkancow> 

                 <StawkaOsoba></StawkaOsoba> 

                 <KwotaMiesieczna></KwotaMiesieczna> 

                 <LiczbaMieszkancowWielodzietna></LiczbaMieszkancowWielodzietna> 

                 <ProcentZwolnieniaWielodzietna></ProcentZwolnieniaWielodzietna> 

                 <KwotaMiesiecznaZwolnieniaWielodzietna></KwotaMiesiecznaZwolnieniaWielodzietna> 

                 <Kompostownik></Kompostownik> 

                 <KwotaZwolnieniaOsobaKompostownik></KwotaZwolnieniaOsobaKompostownik> 

                 <KwotaMiesiecznaZwolnieniaKompostownik></KwotaMiesiecznaZwolnieniaKompostownik> 

                 <KwotaMiesiecznaPelna></KwotaMiesiecznaPelna> 

             </Zamieszkala> 

             <Niezamieszkala> 

                <RodzajProwadzonejDzialalnosci></RodzajProwadzonejDzialalnosci> 

                <Frakcje> 

                    <Frakcja nazwa="papier"> 

                        <PojemnoscPojemnika></PojemnoscPojemnika> 

                        <IloscPojemnikow></IloscPojemnikow> 

                        <CzesctotliwoscOdbioru></CzesctotliwoscOdbioru> 

                        <LiczbaOdebranychPojemnikow></LiczbaOdebranychPojemnikow> 

                        <StawkaOplaty></StawkaOplaty> 

                        <KwotaOplaty></KwotaOplaty> 

                    </Frakcja> 

                    <Frakcja nazwa="szklo"> 

                        <PojemnoscPojemnika></PojemnoscPojemnika> 

                        <IloscPojemnikow></IloscPojemnikow> 

                        <CzesctotliwoscOdbioru></CzesctotliwoscOdbioru> 

                        <LiczbaOdebranychPojemnikow></LiczbaOdebranychPojemnikow> 

                        <StawkaOplaty></StawkaOplaty> 

                        <KwotaOplaty></KwotaOplaty> 

                    </Frakcja> 

                    <Frakcja nazwa="metaleTworzywa"> 

                        <PojemnoscPojemnika></PojemnoscPojemnika> 

                        <IloscPojemnikow></IloscPojemnikow> 

                        <CzesctotliwoscOdbioru></CzesctotliwoscOdbioru> 

                        <LiczbaOdebranychPojemnikow></LiczbaOdebranychPojemnikow> 
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                        <StawkaOplaty></StawkaOplaty> 

                        <KwotaOplaty></KwotaOplaty> 

                    </Frakcja>     

                    <Frakcja nazwa="zmieszane1"> 

                        <PojemnoscPojemnika></PojemnoscPojemnika> 

                        <IloscPojemnikow></IloscPojemnikow> 

                        <CzesctotliwoscOdbioru></CzesctotliwoscOdbioru> 

                        <LiczbaOdebranychPojemnikow></LiczbaOdebranychPojemnikow> 

                        <StawkaOplaty></StawkaOplaty> 

                        <KwotaOplaty></KwotaOplaty> 

                    </Frakcja>       

                    <Frakcja nazwa="zmieszane2"> 

                        <PojemnoscPojemnika></PojemnoscPojemnika> 

                        <IloscPojemnikow></IloscPojemnikow> 

                        <CzesctotliwoscOdbioru></CzesctotliwoscOdbioru> 

                        <LiczbaOdebranychPojemnikow></LiczbaOdebranychPojemnikow> 

                        <StawkaOplaty></StawkaOplaty> 

                        <KwotaOplaty></KwotaOplaty> 

                    </Frakcja>  

                    <Frakcja nazwa="zmieszane3"> 

                        <PojemnoscPojemnika></PojemnoscPojemnika> 

                        <IloscPojemnikow></IloscPojemnikow> 

                        <CzesctotliwoscOdbioru></CzesctotliwoscOdbioru> 

                        <LiczbaOdebranychPojemnikow></LiczbaOdebranychPojemnikow> 

                        <StawkaOplaty></StawkaOplaty> 

                        <KwotaOplaty></KwotaOplaty> 

                    </Frakcja>                       

                </Frakcje> 

                <KwotaMiesieczna></KwotaMiesieczna>                                                            

             </Niezamieszkala> 

             <WysokoscOplaty></WysokoscOplaty> 

            <Zalaczniki> 

                <Zalacznik> 

                    <OpisZalacznika></OpisZalacznika> 

                    <DaneZalacznika></DaneZalacznika> 

                </Zalacznik> 

            </Zalaczniki>              

             <Oswiadczenie> 

                <Imie></Imie> 

                <Nazwisko></Nazwisko> 

                <Data></Data> 

                <Miejsce></Miejsce> 

             </Oswiadczenie> 

           <Zdozy1>  

                <Zdoz1> 

                    <PeselNip></PeselNip>     
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                    <NrZalacznika></NrZalacznika> 

                    <Miejscowosc></Miejscowosc> 

                    <Ulica></Ulica> 

                    <NumerDomu></NumerDomu> 

                    <NumerLokalu></NumerLokalu>          

                    <KodPocztowy></KodPocztowy> 

                    <Poczta></Poczta>   

                    <NumerEwidencyjnyDzialki></NumerEwidencyjnyDzialki>   

                    <AdresPunktuWywozowego/>    

                    <RodzajNieruchomosci></RodzajNieruchomosci> 

                    <LiczbaMieszkancow></LiczbaMieszkancow> 

                    <LiczbaMieszkancowWielodzietna></LiczbaMieszkancowWielodzietna> 

                    <Imie></Imie> 

                    <Nazwisko></Nazwisko> 

                    <Data></Data> 

                    <Miejsce></Miejsce>         

                </Zdoz1> 

           </Zdozy1>  

           <Zdoz2>  

                <Zdoz2> 

                    <PeselNip></PeselNip>     

                    <NrZalacznika></NrZalacznika> 

                    <Miejscowosc></Miejscowosc> 

                    <Ulica></Ulica> 

                    <NumerDomu></NumerDomu> 

                    <NumerLokalu></NumerLokalu>          

                    <KodPocztowy></KodPocztowy> 

                    <Poczta></Poczta>   

                    <NumerEwidencyjnyDzialki></NumerEwidencyjnyDzialki>   

                    <Osoba> 

                        <ImieNazwisko></ImieNazwisko> 

                        <Pesel></Pesel> 

                        <DataUrodzenia></DataUrodzenia> 

                        <NrKartyDataWaznosci></NrKartyDataWaznosci> 

                    </Osoba> 

                    <Imie></Imie> 

                    <Nazwisko></Nazwisko> 

                    <Data></Data> 

                    <Miejsce></Miejsce>         

                </Zdoz2>   

           </Zdoz2>         

        </Deklaracja> 

    </TrescDokumentu> 

</Dokument> 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
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<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  

                    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:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"  

                    xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"  

                    xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"> 

 <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://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/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/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/osoba/2009/11/16/" 
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"/> 

  

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

 <xs:complexType name="DokumentTyp"> 

  <xs:sequence> 

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

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

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

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

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType>  

 <xs:complexType name="TrescDokumentuTyp"> 

  <xs:complexContent> 

     <xs:extension base="str:TrescDokumentuTyp"> 

    <xs:sequence> 

          <xs:element name="Podmiot" type="PodmiotTyp"/> 

          <xs:element name="Deklaracja" type="DeklaracjaTyp"/> 

    </xs:sequence> 

   </xs:extension> 

  </xs:complexContent> 

 </xs:complexType> 

 <xs:complexType name="PodmiotTyp"> 

      <xs:sequence> 

          <xs:element name="RodzajPodmiotu" type="RodzajPodmiotuTyp"/> 

          <xs:element name="RodzajPodmiotuInny" type="str:Tekst200Typ"/> 

          <xs:element name="NazwiskoNazwaPelna" type="str:Tekst200Typ"/> 

          <xs:element name="ImiePierwszeDrugieNazwaSkrocona" type="str:Tekst200Typ"/> 

          <xs:element name="DataUrodzenia" type="xs:date"/> 

          <xs:element name="ImieOjca" type="oso:ImieTyp"/> 

          <xs:element name="ImieMatki" type="oso:ImieTyp"/> 

          <xs:element name="Pesel" type="oso:PESELTyp"/> 

          <xs:element name="Nip" type="oso:NIPTyp"/> 
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          <xs:element name="Regon" type="RegonTyp"/> 

          <xs:element name="Telefon" type="TelefonTyp"/> 

          <xs:element name="Email" type="adr:EmailTyp"/> 

          <xs:element name="AdresZamieszkaniaSiedziby"> 

              <xs:complexType> 

                  <xs:sequence> 

                      <xs:element name="Wojewodztwo" type="adr:WojewodztwoTyp"/> 

                      <xs:element name="Powiat" type="adr:PowiatTyp"/> 

                      <xs:element name="Gmina" type="adr:GminaTyp"/> 

                      <xs:element name="Ulica" type="adr:NazwaUlicyTyp"/> 

                      <xs:element name="NumerDomu" type="adr:BudynekTyp"/> 

                      <xs:element name="NumerLokalu" type="adr:LokalTyp"/> 

                      <xs:element name="Miejscowosc" type="adr:MiejscowoscTyp"/> 

                      <xs:element name="KodPocztowy" type="adr:KodPocztowyTyp"/> 

                      <xs:element name="Poczta" type="adr:MiejscowoscTyp"/> 

                      <xs:element name="AdresKorespondencyjny" type="str:Tekst2000Typ"/> 

                  </xs:sequence> 

               </xs:complexType> 

          </xs:element> 

    </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

 <xs:simpleType name="RodzajPodmiotuTyp"> 

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

          <xs:enumeration value="1"/> 

          <xs:enumeration value="2"/> 

          <xs:enumeration value="3"/> 

          <xs:enumeration value="4"/> 

          <xs:enumeration value="5"/> 

      </xs:restriction> 

 </xs:simpleType>  

 <xs:simpleType name="RegonTyp"> 

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

         <xs:pattern value="[0-9]{9}"/> 

       </xs:restriction> 

 </xs:simpleType> 

 <xs:simpleType name="TelefonTyp"> 

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

         <xs:maxLength value="20"/> 

      </xs:restriction> 

 </xs:simpleType> 

 <xs:complexType name="DeklaracjaTyp"> 

      <xs:sequence> 

          <xs:element name="Organ" type="str:Tekst65Typ"/> 

          <xs:element name="MiejsceSkladania" type="str:Tekst200Typ"/> 

          <xs:element name="RodzajDeklaracji" type="RodzajDeklaracjiTyp"/> 

          <xs:element name="DataZmiany" type="xs:date"/> 
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          <xs:element name="PowodZlozeniaNowejDeklaracji" type="str:Tekst2000Typ"/> 

          <xs:element name="AdresNieruchomosci"> 

              <xs:complexType> 

                  <xs:sequence> 

                      <xs:element name="Ulica" type="adr:NazwaUlicyTyp"/> 

                      <xs:element name="NumerDomu" type="adr:BudynekTyp"/> 

                      <xs:element name="NumerLokalu" type="adr:LokalTyp"/> 

                      <xs:element name="NumerEwidencyjnyDzialki" type="str:Tekst65Typ"/> 

                      <xs:element name="Miejscowosc" type="adr:MiejscowoscTyp"/> 

                      <xs:element name="KodPocztowy" type="adr:KodPocztowyTyp"/> 

                      <xs:element name="Poczta" type="adr:MiejscowoscTyp"/> 

                      <xs:element name="AdresPunktuWywozowego" type="str:Tekst2000Typ"/> 

                  </xs:sequence> 

              </xs:complexType> 

          </xs:element> 

          <xs:element name="RodzajNieruchomosci" type="RodzajNieruchomosciTyp"/> 

          <xs:element name="Zamieszkala"> 

              <xs:complexType> 

                  <xs:sequence> 

                      <xs:element name="LiczbaMieszkancow" type="xs:positiveInteger"/> 

                      <xs:element name="StawkaOsoba" type="xs:decimal"/> 

                      <xs:element name="KwotaMiesieczna" type="xs:decimal"/> 

                      <xs:element name="LiczbaMieszkancowWielodzietna" type="xs:positiveInteger"/> 

                      <xs:element name="ProcentZwolnieniaWielodzietna" type="xs:positiveInteger"/> 

                      <xs:element name="KwotaMiesiecznaZwolnieniaWielodzietna" type="xs:decimal"/> 

                      <xs:element name="Kompostownik" type="KompostownikTyp"/> 

                      <xs:element name="KwotaZwolnieniaOsobaKompostownik" type="xs:decimal"/> 

                      <xs:element name="KwotaMiesiecznaZwolnieniaKompostownik" type="xs:decimal"/> 

                      <xs:element name="KwotaMiesiecznaPelna" type="xs:decimal"/> 

                  </xs:sequence> 

               </xs:complexType> 

           </xs:element> 

           <xs:element name="Niezamieszkala"> 

               <xs:complexType> 

                  <xs:sequence> 

                      <xs:element name="RodzajProwadzonejDzialalnosci" type="str:Tekst2000Typ"/> 

                      <xs:element name="Frakcje"> 

                          <xs:complexType> 

                              <xs:sequence> 

                                 <xs:element name="Frakcja" type="FrakcjaTyp" minOccurs="6" maxOccurs="6"/> 

                              </xs:sequence> 

                          </xs:complexType> 

                      </xs:element>      

                      <xs:element name="KwotaMiesieczna" type="xs:decimal"/>                                                   

                  </xs:sequence> 

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

        <xs:element name="WysokoscOplaty" type="xs:decimal"/>   

        <xs:element ref="str:Zalaczniki" minOccurs="0"/> 

        <xs:element name="Oswiadczenie"> 

            <xs:complexType> 

                <xs:sequence> 

                    <xs:element name="Imie" type="oso:ImieTyp"/> 

                    <xs:element name="Nazwisko" type="oso:NazwiskoTyp"/> 

                    <xs:element name="Data" type="xs:date"/> 

                    <xs:element name="Miejsce" type="str:Tekst65Typ"/> 

                </xs:sequence> 

             </xs:complexType> 

        </xs:element> 

        <xs:element name="Zdozy1" type="Zdozy1Typ" minOccurs="0"/> 

        <xs:element name="Zdozy2" type="Zdozy2Typ" minOccurs="0"/> 

    </xs:sequence> 

  </xs:complexType> 

  <xs:simpleType name="RodzajNieruchomosciTyp"> 

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

          <xs:enumeration value="zamieszkala"/> 

          <xs:enumeration value="niezamieszkala"/> 

          <xs:enumeration value="mieszana"/> 

      </xs:restriction> 

  </xs:simpleType>  

 <xs:simpleType name="RodzajDeklaracjiTyp"> 

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

          <xs:enumeration value="pierwsza"/> 

          <xs:enumeration value="zmiana"/> 

      </xs:restriction> 

 </xs:simpleType>    

    <xs:simpleType name="KompostownikTyp"> 

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

          <xs:enumeration value="tak"/> 

          <xs:enumeration value="nie"/> 

      </xs:restriction> 

    </xs:simpleType> 

 <xs:complexType name="FrakcjaTyp"> 

      <xs:sequence> 

          <xs:element name="PojemnoscPojemnika" type="ListaWartosciPojemnoscTyp"/> 

          <xs:element name="IloscPojemnikow" type="xs:positiveInteger"/> 

          <xs:element name="CzesctotliwoscOdbioru" type="xs:positiveInteger"/> 

          <xs:element name="LiczbaOdebranychPojemnikow" type="xs:positiveInteger"/> 

          <xs:element name="StawkaOplaty" type="xs:decimal"/> 

          <xs:element name="KwotaOplaty" type="xs:decimal"/> 

      </xs:sequence> 

      <xs:attribute name="nazwa" type="ListaWartosciFrakcjaNazwaTyp"/>  
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 </xs:complexType> 

  <xs:simpleType name="ListaWartosciFrakcjaNazwaTyp"> 

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

          <xs:enumeration value="zmieszane1"/> 

          <xs:enumeration value="zmieszane2"/> 

          <xs:enumeration value="zmieszane3"/> 

          <xs:enumeration value="papier"/> 

          <xs:enumeration value="szklo"/> 

          <xs:enumeration value="metaleTworzywa"/> 

      </xs:restriction> 

  </xs:simpleType> 

    <xs:simpleType name="ListaWartosciPojemnoscTyp"> 

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

          <xs:enumeration value="0,12"/> 

          <xs:enumeration value="0,24"/> 

          <xs:enumeration value="1,1"/> 

          <xs:enumeration value="2,5"/> 

          <xs:enumeration value="5"/> 

          <xs:enumeration value="7"/> 

          <xs:enumeration value="10"/> 

      </xs:restriction> 

 </xs:simpleType> 

 <xs:complexType name="Zdozy1Typ"> 

      <xs:sequence> 

          <xs:element name="Zdoz1"> 

            <xs:complexType> 

                <xs:sequence>             

                    <xs:element name="PeselNip" type="str:Tekst65Typ"/> 

                    <xs:element name="NrZalacznika" type="xs:positiveInteger"/> 

                    <xs:element name="Miejscowosc" type="adr:MiejscowoscTyp"/> 

                    <xs:element name="Ulica" type="adr:NazwaUlicyTyp"/> 

                    <xs:element name="NumerDomu" type="adr:BudynekTyp"/> 

                    <xs:element name="NumerLokalu" type="adr:LokalTyp"/>                                         

                    <xs:element name="KodPocztowy" type="adr:KodPocztowyTyp"/> 

                    <xs:element name="Poczta" type="adr:MiejscowoscTyp"/> 

                    <xs:element name="NumerEwidencyjnyDzialki" type="str:Tekst65Typ"/> 

                    <xs:element name="AdresPunktuWywozowego" type="str:Tekst2000Typ"/> 

                    <xs:element name="RodzajNieruchomosci" type="RodzajNieruchomosciZdoz1Typ"/> 

                    <xs:element name="LiczbaMieszkancow" type="xs:positiveInteger"/> 

                    <xs:element name="LiczbaMieszkancowWielodzietna" type="xs:positiveInteger"/> 

                    <xs:element name="Imie" type="oso:ImieTyp"/> 

                    <xs:element name="Nazwisko" type="oso:NazwiskoTyp"/> 

                    <xs:element name="Data" type="xs:date"/> 

                    <xs:element name="Miejsce" type="str:Tekst65Typ"/> 

                </xs:sequence> 

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

      </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

  <xs:simpleType name="RodzajNieruchomosciZdoz1Typ"> 

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

          <xs:enumeration value="zamieszkala"/> 

          <xs:enumeration value="mieszana"/> 

      </xs:restriction> 

  </xs:simpleType>    

  <xs:complexType name="Zdozy2Typ"> 

      <xs:sequence> 

          <xs:element name="Zdoz2"> 

            <xs:complexType> 

                <xs:sequence>             

                    <xs:element name="PeselNip" type="str:Tekst65Typ"/> 

                    <xs:element name="NrZalacznika" type="xs:positiveInteger"/> 

                    <xs:element name="Miejscowosc" type="adr:MiejscowoscTyp"/> 

                    <xs:element name="Ulica" type="adr:NazwaUlicyTyp"/> 

                    <xs:element name="NumerDomu" type="adr:BudynekTyp"/> 

                    <xs:element name="NumerLokalu" type="adr:LokalTyp"/>                                         

                    <xs:element name="KodPocztowy" type="adr:KodPocztowyTyp"/> 

                    <xs:element name="Poczta" type="adr:MiejscowoscTyp"/> 

                    <xs:element name="NumerEwidencyjnyDzialki" type="str:Tekst65Typ"/> 

                    <xs:element name="Osoba"> 

                        <xs:complexType> 

                            <xs:sequence> 

                                <xs:element name="ImieNazwisko" type="str:Tekst65Typ"/> 

                                <xs:element name="Pesel" type="oso:PESELTyp"/> 

                                <xs:element name="DataUrodzenia" type="xs:date"/> 

                                <xs:element name="Miejsce" type="str:Tekst65Typ"/> 

                            </xs:sequence> 

                         </xs:complexType> 

                    </xs:element> 

                    <xs:element name="Imie" type="oso:ImieTyp"/> 

                    <xs:element name="Nazwisko" type="oso:NazwiskoTyp"/> 

                    <xs:element name="Data" type="xs:date"/> 

                    <xs:element name="NrKartyDataWaznosci" type="str:Tekst65Typ"/> 

                </xs:sequence> 

            </xs:complexType> 

          </xs:element> 

      </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

 

</xs:schema> 
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