
UCHWAŁA NR XXVI/176/2016
RADY GMINY JASŁO

z dnia 6 lipca 2016 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 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 (t.j. Dz. 
U. z 2016 r. poz. 446), art. 6n ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250), Rada Gminy Jasło uchwala, co następuje:

§ 1. Określa  wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez 
właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Jasło, stanowiącej załącznik Nr 1 „DEKLARACJA - 
DOK" do niniejszej uchwały. Załącznik zawiera objaśnienia dotyczące sposobu wypełniania deklaracji oraz 
pouczenie, że stanowi ona podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

§ 2. DEKLARACJA DOK przeznaczona jest dla właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 6c ustawy o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 3. Właściciele wszystkich nieruchomości położonych na obszarze Gminy Jasło, zobowiązani są do złożenia w 
Urzędzie Gminy Jasło wypełnionej deklaracji:

1. Pierwszej w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub 
powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

2. Kolejnej w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

§ 4. Określa wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) zaświadczenie ze szkoły/uczelni (ksero ważnej legitymacji lub indeksu),

2) umowa najmu, kupna lokalu mieszkalnego, w którym zamieszkują mieszkańcy poza terenem Gminy Jasło,

3) umowa o pracę za granicą, albo

4) oświadczenie o niezamieszkiwaniu danej osoby.

§ 5. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą być składane przez 
właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Jasło za pomocą środków komunikacji elektronicznej po 
spełnieniu następujących warunków:

1) Deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym 
ePUAP,

2) Elektroniczny formularz deklaracji należy składać poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Gminy 
Jasło lub na adres e-mail.

3) Deklaracje mogą być składane w formatach danych: DOC, DOCX, ODT, PDF, RTF, JPG(JPEG).

4) W przypadku osobistego składania deklaracji w formie elektronicznej należy ją złożyć w Urzędzie Gminy Jasło 
z siedzibą: 38-200 Jasło, ul. Słowackiego 4, na płycie CD-ROM, DVD lub za pomocą pamięci masowej USB.

5) W przypadku złożenia deklaracji w sposób, o którym mowa w pkt. 4, musi być ona podpisana podpisem 
elektronicznym kwalifikowanym.

§ 6. Układ informacji i powiązań składanych deklaracji określony jest w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXIV/168/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania 
deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Jasło.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasło.
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§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Jasło

Józef Dziedzic
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/176/2016 
Rady Gminy Jasło 
z dnia 6 lipca 2016 r. 

 
 

POLA WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

1.PESEL:                                          NIP:                                            TEL:                                       e-mail: 
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|        |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|       |_|_|_|_|_|_|_|_|_|       __________________________ 
 

 
DEKLARACJA - DOK 

o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
 

 2. Dzień – Miesiąc – Rok  

…………….. / ……………. / …………….. 

Podstawa prawna: Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250) 

Składający: Właściciel nieruchomości – w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

Termin składania wypełnionej deklaracji: 

 1.W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów 

2.Kolejną w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany 

Organ właściwy do złożenia deklaracji:                  WÓJT GMINY JASŁO 
A. MIEJSCE ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

3.Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację: 

URZĄD GMINY JASŁO, UL. SŁOWACKIEGO 4, 38-200 JASŁO 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

4.Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy) 

|_| złożenie pierwszej deklaracji |_| data zaistnienia zmian   …………….. / ……………. / …………….. 

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

5.Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy) 

|_| właściciel, współwłaściciel |_| użytkownik, posiadacz nieruchomości, najemca,     
dzierżawca 

|_| inny 

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

6.Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy) 

|_| osoba fizyczna |_| osoba prawna |_| jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 

7.Nazwisko 8.Pierwsze imię, drugie imię 

9.Pełna nazwa podmiotu w przypadku terenów niezamieszkałych 

E. OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE [1] 

10.Gmina 11.Miejscowość 12.Nr domu/nr lokalu 13.Kod pocztowy 14.Poczta 

F. OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI NIE ZAMIESZKAŁEJ, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE [1] 

15.Gmina 16.Miejscowość 17.Nr domu/nr lokalu 18.Kod pocztowy 19.Poczta 

G. ADRES DO KORESPONDENCJI 

20.Kraj 21.Województwo 22.Powiat 

23.Gmina 24.Miejscowość 25.Nr domu/nr lokalu 

26.Ulica 27.Kod pocztowy 28.Poczta 
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H. OŚWIADCZENIE (zaznaczyć właściwy) [2] 
Oświadczam, że odpady komunalne z nieruchomości: 
1.Wskazanej w części E 
|_| 

będą zbierane w 
sposób: 

|_| selektywny 
|_| nieselektywny (jako odpady 
zmieszane) 

2.Wskazanej w części F 
|_| 

będą zbierane w 
sposób: 

|_| selektywny 
|_| nieselektywny (jako odpady 
zmieszane) 

I. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – dotyczy nieruchomości zamieszkałych wskazanych 

w części E 
  

Stawka opłaty określona w Uchwale Rady Gminy Jasło w sprawie wyboru metody ustalania 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz 
stawki za pojemnik o określonej pojemności [3] 

29. 

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części E 30. 

Miesięczna kwota opłaty (kwotę z poz. 29 należy pomnożyć przez liczbę osób wskazaną 
w poz. 30) 

31. 

J. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – dotyczy nieruchomości nie zamieszkałych, na 
których powstają odpady komunalne, wskazanych w części F 
  

32.Wybór pojemnika do gromadzenia odpadów komunalnych (zaznaczyć właściwy): 

|_| 110/120 litrów |_| 240 litrów |_| 1100 litrów |_| kontener 6m3 |_| kontener 7m3 

Stawka opłaty określona w Uchwale Rady Gminy Jasło w sprawie wyboru metody ustalania 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz 
stawki za pojemnik o określonej pojemności [3] 

33. 

Ilość pojemników wskazanych w pkt. 32 34. 

Miesięczna kwota opłaty (kwotę z poz. 33 należy pomnożyć przez liczbę pojemników  
wskazaną w poz. 34) 

35. 

[1] Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację. 
[2] Sposób zbierania odpadów komunalnych będzie podlegał kontroli. W przypadku stwierdzenia niewywiązywania 
się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów, Wójt Gminy naliczy w drodze decyzji opłatę za odbieranie 
odpadów zmieszanych wraz z zaległymi odsetkami. 
[3] W przypadku nieselektywnego zbierania odpadów komunalnych należy wybrać stawkę opłaty za odpady 
nieselektywne, a przy wyborze zbiórki odpadów w sposób selektywny należy wybrać stawkę opłaty za odpady 
selektywne. 

K. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 
 

36.Miejscowość, data 37.Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska) 

I. ADNOTACJE ORGANU 

POUCZENIE 
 1. W przypadku niewpłacenia w określonych terminach kwoty opłaty wymienionej w poz. 31/35 lub wpłacenia jej w niepełnej 

wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. 

2. Zgodnie z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości jest 
obowiązany złożyć do właściwego organu 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, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć 
nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. 

3. Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy, w razie niezłożenia deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych 
wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, właściwy organ – wójt, burmistrz, prezydent miasta określa, w drodze decyzji, 
wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość 
odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze. 

4. W przypadku nieruchomości, które spełniają warunki określone w części E oraz F stosuje się zasadę sumowania należności opłat 
określonych w części I oraz J zgodnie z art. 6j ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/176/2016

Rady Gminy Jasło

z dnia 6 lipca 2016 r.

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

<xsd:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"

xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/x7313xqsag/godp/"

xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"

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

xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"

xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"

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

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" attributeFormDefault="unqualified"

elementFormDefault="qualified"

targetNamespace="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/x7313xqsag/godp/">

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

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

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

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

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

namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"/>

<xsd:import schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"

namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"/>

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

namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"/>

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

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

<xsd:complexType name="PojemnikiTyp">

<xsd:sequence>

<xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

<xsd:element name="pojemnoscPojemnika" type="xsd:string" minOccurs="1"/>

<xsd:element name="liczbaPojemnikow" type="xsd:integer" minOccurs="1"/>

<xsd:element name="czestotliwoscWywozu" type="xsd:string" minOccurs="0"/>

<xsd:element name="wysokoscOplatyPojemnik" type="xsd:decimal"
minOccurs="0"/>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="ZamieszkaliTyp">
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<xsd:sequence>

<xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

<xsd:element name="imie" type="oso:ImieTyp" minOccurs="1"/>

<xsd:element name="nazwisko" type="oso:CzlonNazwiskaTyp"
minOccurs="1"/>

<xsd:element name="dataUrodzenia" type="xsd:date"
minOccurs="1"></xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="MieszkancyTyp">

<xsd:sequence>

<xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

<xsd:element name="liczbaMieszkancow" type="xsd:integer" minOccurs="1"/>

<xsd:element name="stawkaOplaty" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/>

<xsd:element name="wysokoscOplatyMieszkanca" type="xsd:decimal"
minOccurs="0"/>

<xsd:element name="zamieszkali" type="wnio:ZamieszkaliTyp" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="GospodarstwaTyp">

<xsd:sequence>

<xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

<xsd:element name="liczbaGospodarstw" type="xsd:integer" minOccurs="1"/>

<xsd:element name="liczbaMieszkancowOd" type="xsd:integer"
minOccurs="0"/>

<xsd:element name="liczbaMieszkancowDo" type="xsd:integer"
minOccurs="0"/>

<xsd:element name="wysokoscOplatyGospodarstwo" type="xsd:decimal"
minOccurs="0"/>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

<xsd:simpleType name="MetodaNaliczeniaTyp">

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

<xsd:enumeration value="smn"></xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="spl"></xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="szw"></xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="sgd"></xsd:enumeration>
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<xsd:enumeration value="spp"></xsd:enumeration>

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

<xsd:complexType name="KompostownikTyp">

<xsd:sequence>

<xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

<xsd:element name="kompostownik" type="str:TakNieTyp" minOccurs="1"/>

<xsd:element name="pojemnoscKompostownika" type="xsd:string"
minOccurs="0"/>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="DaneOplatyTyp">

<xsd:sequence>

<xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

<xsd:element name="metodaNaliczenia" type="wnio:MetodaNaliczeniaTyp"
minOccurs="1"/>

<xsd:element name="wyliczonaOplata" type="xsd:decimal" minOccurs="1"/>

<xsd:element name="mieszkancy" type="wnio:MieszkancyTyp" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>

<xsd:element name="gospodarstwa" type="wnio:GospodarstwaTyp"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

<xsd:element name="powierzchnia" type="xsd:string" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>

<xsd:element name="woda" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>

<xsd:element name="pojemniki" type="wnio:PojemnikiTyp" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>

<xsd:element name="popiol" type="str:TakNieTyp" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>

<xsd:element name="kompostownik" type="wnio:KompostownikTyp"
minOccurs="0" maxOccurs="1"/>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="RejestrGruntowTyp">

<xsd:sequence>

<xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

<xsd:element name="obreb" type="str:Tekst65Typ" minOccurs="1"/>

<xsd:element name="nrDzialki" type="str:Tekst65Typ" minOccurs="1"/>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>
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</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="AdresPunktuTyp">

<xsd:sequence>

<xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

<xsd:element name="kodPocztowy" type="adr:KodPocztowyTyp"
minOccurs="0"/>

<xsd:element name="miejscowosc" type="adr:MiejscowoscTyp"
minOccurs="1"/>

<xsd:element name="ulica" type="adr:NazwaUlicyTyp" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>

<xsd:element name="nrDomu" type="adr:BudynekTyp" minOccurs="1"/>

<xsd:element name="nrLokalu" type="adr:LokalTyp" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>

<xsd:element name="gmina" type="adr:GminaTyp" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>

<xsd:element name="poczta" type="adr:PocztaTyp" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>

<xsd:element name="rejestrGruntow" type="wnio:RejestrGruntowTyp"
minOccurs="0" maxOccurs="1"/>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

<xsd:simpleType name="RodzajPunktuTyp">

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

<xsd:enumeration value="zamieszkały"></xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="niezamieszkały"></xsd:enumeration>

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name="SposobZbieraniaTyp">

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

<xsd:enumeration value="sposób selektywny"></xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="sposób nieselektywny"></xsd:enumeration>

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

<xsd:complexType name="OkresUzytkowaniaTyp">

<xsd:sequence>

<xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

<xsd:element name="dataOd" type="xsd:date" minOccurs="1"/>

<xsd:element name="dataDo" type="xsd:date" minOccurs="1"/>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>
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</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="PunktAdresowyTyp">

<xsd:sequence>

<xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

<xsd:element name="sposobZbieraniaOdpadow"
type="wnio:SposobZbieraniaTyp" minOccurs="1"/>

<xsd:element name="adresPunktu" type="wnio:AdresPunktuTyp"
minOccurs="1"/>

<xsd:element name="rodzajZabudowy" type="xsd:string" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>

<xsd:element name="rodzajTerenu" type="xsd:string" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>

<xsd:element name="typPunktu" type="wnio:RodzajPunktuTyp"
minOccurs="1"/>

<xsd:element name="okresUzytkowania" type="wnio:OkresUzytkowaniaTyp"
minOccurs="0" maxOccurs="1"/>

<xsd:element name="zbiornikCiekleOpady" type="xsd:string" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>

<xsd:element name="pojemnoscZbiornikaCiekleOpady" type="xsd:string"
minOccurs="0" maxOccurs="1"/>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="OswiadczeniePodatnikaTyp">

<xsd:sequence>

<xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

<xsd:element name="oswiadczeniePodatnikaImie" type="oso:ImieTyp"
minOccurs="0" maxOccurs="1"/>

<xsd:element name="oswiadczeniePodatnikaNazwisko"
type="oso:CzlonNazwiskaTyp" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>

<xsd:element name="dataWypelnienia" type="xsd:date" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>

<xsd:element name="miejscowoscWypelnienia" type="adr:MiejscowoscTyp"
minOccurs="0" maxOccurs="1"/>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

<xsd:simpleType name="ObowiazekZlozeniaDeklaracjiTyp">

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

<xsd:enumeration value="pierwsza deklaracja"/>

<xsd:enumeration value="zmiana danych"/>

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>
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<xsd:complexType name="OkolicznoscZlozeniaTyp">

<xsd:sequence>

<xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

<xsd:element name="obowiazekZlozenia"
type="wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracjiTyp" minOccurs="1"></xsd:element>

<xsd:element name="dataZaistnieniaObowiazku" type="xsd:date"
minOccurs="1"></xsd:element>

<xsd:element name="pisemneUzasadnienie" type="xsd:string"
minOccurs="0"></xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="PodmiotZobowiazanyTyp">

<xsd:sequence>

<xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

<xsd:element name="podmiotZobowiazany" type="xsd:string"
minOccurs="1"></xsd:element>

<xsd:element name="podmiotZobowiazanyInny" type="xsd:string"
minOccurs="0"></xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="TrescDokumentuTyp">

<xsd:complexContent>

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

<xsd:sequence>

<xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

<xsd:element name="data" type="xsd:date" minOccurs="0"/>

<xsd:element name="obowiazekZlozenia"
type="wnio:OkolicznoscZlozeniaTyp" minOccurs="1"/>

<xsd:element name="podmiotZobowiazany"
type="wnio:PodmiotZobowiazanyTyp" minOccurs="1"/>

<xsd:element name="punktAdresowy"
type="wnio:PunktAdresowyTyp" minOccurs="1"/>

<xsd:element name="wyliczenieOplaty"
type="wnio:DaneOplatyTyp" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>

<xsd:element name="wysokoscOplaty" type="xsd:decimal"
minOccurs="0"/>

<xsd:element name="oswiadczeniePodatnika"
type="wnio:OswiadczeniePodatnikaTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>

<xsd:element name="uwagiAdnotacjeOrganu"
type="str:Tekst10000Typ" minOccurs="0"/>

<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
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ref="str:Zalaczniki"/>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:extension>

</xsd:complexContent>

</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="DokumentTyp">

<xsd:sequence>

<xsd:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp" minOccurs="0"/>

<xsd:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp" minOccurs="0"/>

<xsd:element name="TrescDokumentu" type="wnio:TrescDokumentuTyp"/>

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

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="documentSchema_type">

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Dokument" type="wnio:DokumentTyp"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

<xsd:element name="Dokument" type="wnio:DokumentTyp"/>

</xsd:schema>
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