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UCHWAŁA NR XXV/215/20
RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH
z dnia 24 września 2020 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Oborniki Śląskie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 6m i 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439), Rada Miejska w Obornikach Śląskich uchwala,
co następuje:
§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się wzór, format oraz układ informacji i powiązań deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej w formie elektronicznej przez właściciela nieruchomości,
stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Deklaracje, o których mowa w § 1, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w następujących
terminach:
1) w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
2) w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
§ 3. Deklaracje o których mowa w § 1 należy złożyć:
1) w formie papierowej osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego w Urzędzie Miejskim
w Obornikach Śląskich, ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Śląskie albo
2) w formie elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w wystawionym do tego formularzu,
zgodnie z instrukcjami zawartymi na stronie www.bip.oborniki-slaskie.pl w zakładce informacje
podstawowe opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym,
lub profilem zaufanym z platformy e-PUAP.
§ 4. Uchyla się uchwałę nr XXIX/206/16 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 30 czerwca 2016 r.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Obornik Śląskich.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2020 roku.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich:
Agnieszka Zakęś
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XXV/215/20
Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich
z dnia 24 września 2020 r.

WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE,
NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY.
Podstawa prawna:

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.)

Składający:

Właściciel nieruchomości położonej na terenie Gminy Oborniki Śląskie, na której zamieszkują mieszkańcy w
rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Termin składania:

W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na
danej nieruchomości odpadów komunalnych oraz w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty zagospodarowanie
odpadami komunalnymi.
Urząd Miejski w Obornikach Śląskich, ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Śląskie.

Miejsce składania:

Organ właściwy do Burmistrz Obornik Śląskich, ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Śląskie
przyjęcia deklaracji

I. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)
pierwsza deklaracja od …… (miesiąc/rok)
zmiana danych od ………….. (miesiąc/rok)
II. UZASADNIENIE PRZYCZYN ZMIANY DANYCH (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)
zmiana ilości osób zamieszkujących
zmiana adresu
zmiana sposobu gromadzenia odpadów
inna przyczyna……………………………….
III. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)
właściciel
użytkownik wieczysty
zarządca nieruchomości wspólnej
jednostka organizacyjna
współwłaściciel
współużytkownik wieczysty
IV. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
1. IMIĘ
2. NAZWISKO
3. PESEL
5. ULICA

6. NUMER DOMU

9. POCZTA

inny podmiot władający nieruchomością
4. MIEJSCOWOŚĆ

7. NUMER LOKALU

8. KOD POCZTOWY

10. NUMER TELEFONU/ADRES E-MAIL

V. NAZWA (WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA, SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA)
1. NAZWA
2. NIP
3. MIEJSCOWOŚĆ
4. ULICA

5. NUMER DOMU

7. ADRES E-MAIL

8. NUMER TELEFONU

VI. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY
1. MIEJSCOWOŚĆ
2.ULICA
3. NR DOMU

6. KOD POCZTOWY

4. NR LOKALU

5. KOD POCZTOWY

6. POCZTA

VII. ADRES DO KORESPONDENCJI
1. WOJEWÓDZTWO
2. POWIAT

3. GMINA

5. ULICA

7. NUMER LOKALU 8. KOD POCZTOWY I POCZTA

6. NUMER DOMU

VIII. LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ

4. MIEJSCOWOŚĆ

…………………..
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IX.OŚWIADCZAM,
ŻE
BIOODPADY
POCHODZĄCE
Z
GOSPODARSTWA
DOMOWEGO
JEDNORODZINNEGO SĄ KOMPOSTOWANE W PRZYDOMOWYM KOMPOSTOWNIKU NA TRENIE
NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY. W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM REZYGNUJĘ Z
USŁUGI ODBIORU BIOODPADÓW W WORKACH PROWADZONEJ PRZEZ GMINĘ.
( należy zaznaczyć właściwy kwadrat)
TAK

NIE

X. INFORMACJA DOTYCZĄCA STAWKI OPŁATY
1 Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób selektywny, przyjęta przez Radę Gminy Oborniki Śląskie
wynosi ….,00 zł/ na osobę/ na miesiąc.

XI.A. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
………………………………
x
(liczba osób zamieszkujących z pkt. VIII1)
opłaty)

…………………………..…zł
(stawka opłaty zgodna z pkt. X2)

=
.......................................................... zł
(iloczyn liczby osób zamieszkałych i stawki

Wysokość zwolnienia dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
kompostujących bioodpady wynosi …..,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
XI.B. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY PO UWZGLĘDNIENIU ZWOLNIENIA
(wypełnić tylko w przypadku zaznaczenia „TAK” w pkt. IX)
.…………………………………. - ……..…………………………..…zł
(Opłata wyliczona w pkt XI.A) (iloczyn liczby mieszkańców i kwoty ulgi)

=………….............................................. zł
(miesięczna opłata po uwzględnieniu ulgi)

XII. ADNOTACJE ORGANU
Data

Czytelny podpis osoby składającej deklarację

1. Liczba mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość wskazana w części VIII.
2. Stawka opłaty według obowiązującej Uchwały Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich.
POUCZENIE
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy
z 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1438ze zm.).
Zgodnie z art. 6m ustawy 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 lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 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 burmistrz określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody.
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi obliczona i wskazana w pkt X płatna jest bez wezwania na indywidualnie
nadany podatnikowi numer rachunku bankowego, w terminach określonych w Uchwale Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich w
sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Gmina Oborniki Śląskie z siedzibą w
Obornikach Śląskich przy ul. Trzebnickiej 1, a reprezentowaną przez Burmistrza Obornik Śląskich. Wyznaczony został Inspektor
Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iod@obornikislaskie.pl lub pisemnie na w/w adres. Dane osobowe w zakresie obejmującym: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres do
korespondencji, numer telefonu, e-mail przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku wynikającego z treści art. 6m ust. 1a i 1b ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w związku z art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e RODO. Podanie danych osobowych jest wymogiem
ustawowym, wynikającym z art. 6m ust. 1a i 1b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Odbiorcami danych osobowych będą podmioty i osoby upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów:
operator pocztowy w celu przekazywania korespondencji papierowej oraz firma wyłoniona z przetargu na odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy przez okres niezbędny do realizacji usługi. Informujemy również
o przysługującym prawie dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, prawo
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych w momencie uznania, iż przepisy RODO zostały naruszone. Nie będą one również wykorzystywane do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XXV/215/20
Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich
z dnia 24 września 2020 r.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="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:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns="http://epuap.gov.pl/fe-modelweb/wzor_lokalny/GMINA_OBORNIKI_SL/DO2020/" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" targetNamespace="http://epuap.gov.pl/fe-modelweb/wzor_lokalny/GMINA_OBORNIKI_SL/DO2020/">
<xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd"/>
<xsd: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"/>
<xsd: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"/>
<xsd: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"/>
<xsd: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"/>
<xsd: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"/>
<xsd:element name="Dokument" type="DokumentTyp"/>
<xsd:complexType name="DokumentTyp">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp"/>
<xsd:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp"/>
<xsd:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentuTyp"/>
<xsd:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="TrescDokumentuTyp">
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<xsd:complexContent>
<xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp"><xsd:sequence><xsd:element
name="Wartosc" type="WartoscTyp_5bcdbbd60a184"
minOccurs="0"/></xsd:sequence></xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="WartoscTyp_5bcdbbd60a184"><xsd:sequence><xsd:element
type="RokTyp_5bcdbbf1d5bca" minOccurs="0" name="Rok"/><xsd:element name="Naglowek"
type="NaglowekTyp_5bcdbc4d5da34" minOccurs="0"/><xsd:element name="Podpis"
type="PodpisTyp_5bcdc3ed5156b" minOccurs="0"/><xsd:element
type="PouczenieTyp_5dee39dc0738a" minOccurs="0" name="Pouczenie"/><xsd:element
type="ObjasnienieTyp_5dee39e62cc99" minOccurs="0" name="Objasnienie"/><xsd:element
name="ObowiazekZlozeniaDeklaracji" type="ObowiazekZlozeniaDeklaracjiTyp_5dee3a7ab9a92"
minOccurs="0"/><xsd:element name="PodmiotZobowiazanyDoZlozeniaDeklaracji"
type="PodmiotZobowiazanyDoZlozeniaDeklaracjiTyp_5dee3a9c298ac"
minOccurs="0"/><xsd:element type="RODOTyp_5e143720dade6" minOccurs="0"
name="RODO"/><xsd:element type="CzyAdresKorespondencyjnyTyp_5e1437a0a7899"
minOccurs="0" name="CzyAdresKorespondencyjny"/><xsd:element name="NadTytulem"
type="NadTytulemTyp_5e1438672e124" minOccurs="0"/><xsd:element
name="AdresNieruchomosci" type="AdresNieruchomosciTyp_5e1439586e522"
minOccurs="0"/><xsd:element name="AdresKorespondencji"
type="AdresKorespondencjiTyp_5e14396759445" minOccurs="0"/><xsd:element
name="SkladajacyDeklaracje" type="SkladajacyDeklaracjeTyp_5f55e92f26c1f"
minOccurs="0"/><xsd:element name="Wspolnota" type="WspolnotaTyp_5f55eacb79df6"
minOccurs="0"/><xsd:element type="LiczbaOsobTyp_5f55ed3e2e539" minOccurs="0"
name="LiczbaOsob"/><xsd:element type="OswiadczenieTyp_5f55ed5801e90" minOccurs="0"
name="Oswiadczenie"/><xsd:element type="RadaTyp_5f55edce549ca" minOccurs="0"
name="Rada"/><xsd:element type="RadaStawkaTyp_5f55eddab0993" minOccurs="0"
name="RadaStawka"/><xsd:element name="ObliczenieA" type="ObliczenieATyp_5f55ee153ccc0"
minOccurs="0"/><xsd:element name="ObliczenieB" type="ObliczenieBTyp_5f55ee1f7a441"
minOccurs="0"/></xsd:sequence></xsd:complexType><xsd:simpleType
name="RokTyp_5bcdbbf1d5bca"><xsd:restriction
base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:complexType
name="NaglowekTyp_5bcdbc4d5da34"><xsd:sequence><xsd:element
type="PodstawaPrawnaTyp_5bcdbca3b31b6" minOccurs="0"
name="PodstawaPrawna"/><xsd:element type="SkladajacyTyp_5bcdbcb5342d0" minOccurs="0"
name="Skladajacy"/><xsd:element type="TerminSkladaniaTyp_5bcdbce5e0c12" minOccurs="0"
name="TerminSkladania"/><xsd:element type="MiejsceSkladaniaTyp_5bcdbcfee7541"
minOccurs="0" name="MiejsceSkladania"/><xsd:element
type="NazwaDokumentuTyp_5bcdbf4a78e32" minOccurs="0"
name="NazwaDokumentu"/></xsd:sequence></xsd:complexType><xsd:simpleType
name="PodstawaPrawnaTyp_5bcdbca3b31b6"><xsd:restriction
base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType
name="SkladajacyTyp_5bcdbcb5342d0"><xsd:restriction
base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType
name="TerminSkladaniaTyp_5bcdbce5e0c12"><xsd:restriction
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base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType
name="MiejsceSkladaniaTyp_5bcdbcfee7541"><xsd:restriction
base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType
name="NazwaDokumentuTyp_5bcdbf4a78e32"><xsd:restriction
base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:complexType
name="PodpisTyp_5bcdc3ed5156b"><xsd:sequence><xsd:element type="ImieTyp_5bcdc47cb8f7e"
minOccurs="0" name="Imie"/><xsd:element type="NazwiskoTyp_5bcdc4af19c0d" minOccurs="0"
name="Nazwisko"/><xsd:element type="DataWypelnieniaTyp_5bcdc4bfc0ade" minOccurs="0"
name="DataWypelnienia"/><xsd:element type="OswiadczenieTyp_5bcdc4cbeee41" minOccurs="0"
name="Oswiadczenie"/></xsd:sequence></xsd:complexType><xsd:simpleType
name="ImieTyp_5bcdc47cb8f7e"><xsd:restriction
base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType
name="NazwiskoTyp_5bcdc4af19c0d"><xsd:restriction
base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType
name="DataWypelnieniaTyp_5bcdc4bfc0ade"><xsd:restriction
base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType
name="OswiadczenieTyp_5bcdc4cbeee41"><xsd:restriction
base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType
name="PouczenieTyp_5dee39dc0738a"><xsd:restriction
base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType
name="ObjasnienieTyp_5dee39e62cc99"><xsd:restriction
base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:complexType
name="ObowiazekZlozeniaDeklaracjiTyp_5dee3a7ab9a92"><xsd:sequence><xsd:element
type="WyborTyp_5dee3ada15605" minOccurs="0" name="Wybor"/><xsd:element
name="DodatkowaSekcja" type="DodatkowaSekcjaTyp_5dee42922a7be"
minOccurs="0"/></xsd:sequence></xsd:complexType><xsd:complexType
name="PodmiotZobowiazanyDoZlozeniaDeklaracjiTyp_5dee3a9c298ac"><xsd:sequence><xsd:eleme
nt type="WyborTyp_5dee3aea61153" minOccurs="0" name="Wybor"/><xsd:element
name="DodatkowaSekcja" type="DodatkowaSekcjaTyp_5dee42b223fd1"
minOccurs="0"/></xsd:sequence></xsd:complexType><xsd:simpleType
name="WyborTyp_5dee3ada15605"><xsd:restriction
base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType
name="WyborTyp_5dee3aea61153"><xsd:restriction
base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:complexType
name="DodatkowaSekcjaTyp_5dee42922a7be"><xsd:sequence><xsd:element
type="InnyJakiTyp_5e143a5c8cb05" minOccurs="0" name="InnyJaki"/><xsd:element
type="DataTyp_5e143b0d3952f" minOccurs="0"
name="Data"/></xsd:sequence></xsd:complexType><xsd:complexType
name="DodatkowaSekcjaTyp_5dee42b223fd1"><xsd:sequence><xsd:element
type="JakiInnyPodmiotTyp_5e143b33d65d2" minOccurs="0"
name="JakiInnyPodmiot"/></xsd:sequence></xsd:complexType><xsd:simpleType
name="RODOTyp_5e143720dade6"><xsd:restriction
base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType
name="CzyAdresKorespondencyjnyTyp_5e1437a0a7899"><xsd:restriction
base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:complexType
name="NadTytulemTyp_5e1438672e124"><xsd:sequence><xsd:element
type="PoleDoWpisaniaIdentyfikatoraTyp_5e1438a835dfd" minOccurs="0"
name="PoleDoWpisaniaIdentyfikatora"/></xsd:sequence></xsd:complexType><xsd:simpleType
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name="PoleDoWpisaniaIdentyfikatoraTyp_5e1438a835dfd"><xsd:restriction
base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:complexType
name="AdresNieruchomosciTyp_5e1439586e522"><xsd:sequence><xsd:element ref="adr:Adres"
minOccurs="0"/></xsd:sequence></xsd:complexType><xsd:complexType
name="AdresKorespondencjiTyp_5e14396759445"><xsd:sequence><xsd:element ref="adr:Adres"
minOccurs="0"/></xsd:sequence></xsd:complexType><xsd:simpleType
name="InnyJakiTyp_5e143a5c8cb05"><xsd:restriction
base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType
name="DataTyp_5e143b0d3952f"><xsd:restriction
base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType
name="JakiInnyPodmiotTyp_5e143b33d65d2"><xsd:restriction
base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:complexType
name="SkladajacyDeklaracjeTyp_5f55e92f26c1f"><xsd:sequence><xsd:element
type="WyborTyp_5f55e973e5af7" minOccurs="0" name="Wybor"/><xsd:element name="Inny"
type="InnyTyp_5f55e99cad70d"
minOccurs="0"/></xsd:sequence></xsd:complexType><xsd:simpleType
name="WyborTyp_5f55e973e5af7"><xsd:restriction
base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:complexType
name="InnyTyp_5f55e99cad70d"><xsd:sequence><xsd:element type="JakiTyp_5f55e9af9cecc"
minOccurs="0" name="Jaki"/></xsd:sequence></xsd:complexType><xsd:simpleType
name="JakiTyp_5f55e9af9cecc"><xsd:restriction
base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:complexType
name="WspolnotaTyp_5f55eacb79df6"><xsd:sequence><xsd:element
type="NazwaTyp_5f55eb1230bbc" minOccurs="0" name="Nazwa"/><xsd:element
type="NIPTyp_5f55eb21abf1b" minOccurs="0" name="NIP"/><xsd:element ref="adr:Adres"
minOccurs="0"/></xsd:sequence></xsd:complexType><xsd:simpleType
name="NazwaTyp_5f55eb1230bbc"><xsd:restriction
base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType
name="NIPTyp_5f55eb21abf1b"><xsd:restriction
base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType
name="LiczbaOsobTyp_5f55ed3e2e539"><xsd:restriction
base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType
name="OswiadczenieTyp_5f55ed5801e90"><xsd:restriction
base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType
name="RadaTyp_5f55edce549ca"><xsd:restriction
base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType
name="RadaStawkaTyp_5f55eddab0993"><xsd:restriction
base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:complexType
name="ObliczenieATyp_5f55ee153ccc0"><xsd:sequence><xsd:element
type="LiczbaTyp_5f55eef7a44d2" minOccurs="0" name="Liczba"/><xsd:element
type="StawkaTyp_5f55ef01a62d8" minOccurs="0" name="Stawka"/><xsd:element
type="SumaTyp_5f55ef0ac7f09" minOccurs="0" name="Suma"/><xsd:element
type="WysokoscTyp_5f55ef16e3082" minOccurs="0"
name="Wysokosc"/></xsd:sequence></xsd:complexType><xsd:complexType
name="ObliczenieBTyp_5f55ee1f7a441"><xsd:sequence><xsd:element
type="OplataTyp_5f55f01b5b622" minOccurs="0" name="Oplata"/><xsd:element
type="StawkaTyp_5f55f02540fc8" minOccurs="0" name="Stawka"/><xsd:element
type="WalkaTyp_5f55f02e58b18" minOccurs="0"
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name="Walka"/></xsd:sequence></xsd:complexType><xsd:simpleType
name="LiczbaTyp_5f55eef7a44d2"><xsd:restriction
base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType
name="StawkaTyp_5f55ef01a62d8"><xsd:restriction
base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType
name="SumaTyp_5f55ef0ac7f09"><xsd:restriction
base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType
name="WysokoscTyp_5f55ef16e3082"><xsd:restriction
base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType
name="OplataTyp_5f55f01b5b622"><xsd:restriction
base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType
name="StawkaTyp_5f55f02540fc8"><xsd:restriction
base="xsd:string"/></xsd:simpleType><xsd:simpleType
name="WalkaTyp_5f55f02e58b18"><xsd:restriction
base="xsd:string"/></xsd:simpleType></xsd:schema>
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