
UCHWAŁA NR XV/103/15
RADY GMINY DYWITY

z dnia 15 grudnia 2015 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej oraz warunków i trybu składania deklaracji za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1515), art. 6n oraz art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu porządku i 
czystości w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593, z 2015 r. poz. 87, poz. 122) Rada 
Gminy Dywity uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na obszarze Gminy Dywity, 
zwanej dalej „deklaracją” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy obowiązani są składać Wójtowi Gminy 
Dywity deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia 
zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

§ 3. 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 wystąpienia zmiany.

§ 4. Właściciel nieruchomości zamieszkałej może złożyć deklaracje w formie elektronicznej za pośrednictwem 
Cyfrowego Urzędu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

§ 5. Deklaracja przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r. 
o podpisie elektronicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 262, z 2014r. poz. 1662) lub podpisem 
potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, zgodnie z art. 20a i 
20b ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst 
jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 1114).

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

§ 7. Format elektroniczny odpowiedniego wzoru deklaracji, o którym mowa w § 1 określony jest w formacie 
XML. Układ informacji i powiązań między nimi określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokument XML, o którym mowa w § 7 zgodny jest ze schematami i publikacjami w Cyfrowym Urzędzie 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na podstawie art. 19b ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dywity.

§ 10. Traci moc Uchwała Nr XXVII/187/13 Rady Gminy Dywity z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie 
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właściciela nieruchomości zamieszkałej oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej.
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§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego.

 
Przewodnicząca Rady Gminy 

Dywity

Sabina Robak
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DEKLARACJA O WYSOKO ŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI 

 
Podstawa prawna: 
 
Składający:  
 
 
Miejsce składania: 

art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. 
U. z 2013 r. , poz. 1399 z późn. zm.). 
Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy 
Dywity (właściciel nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach) 
Urząd  Gminy ul. Olsztyńska 32  11-001 Dywity 

 

A. ORGAN WŁA ŚCIWY DO ZŁOZENIA DEKLARACJI  
Wójt Gminy Dywity ul. Olsztyńska 32 11-001 Dywity 
B. OBOWIĄZEK ZŁO ŻENIA DEKLARACJI  

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji - zaznaczyć poprzez postawienie znaku „X”     

            PIERWSZA DEKLARACJA  OD DNIA ………………          ZMIANA DANYCH   OD DNIA  ………………….. 

IMI Ę I NAZWISKO/ PEŁNA NAZWA :  
 
 
IDENTYFIKATOR :  PESEL / NIP/ REGON                                      

Numer telefonu właściciela (pole nieobowiązkowe) Adres poczty elektronicznej właściciela (pole nieobowiązkowe) 

C. ADRES ZAMIESZKANIA /ADRES SIEDZIBY  
Kraj:   Województwo:  Powiat:  

Gmina:  Ulica: Nr domu Nr lokalu:   

Miejscowość:  Kod pocztowy:  
  

Poczta:  
 

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI  ZAMIESZKAŁEJ,  NA KTÓREJ POWSTAJ Ą ODPADY KOMUNALNE  
Gmina:  
 

 Ulica: Nr domu Nr lokalu:  

Miejscowość:  Kod pocztowy:  
 

Poczta:  

E. FORMA WŁADANIA NIERUCHOMO ŚCIĄ - zaznaczyć poprzez postawienie znaku „X” 

         WŁASNOŚĆ  

         UŻYTKOWANIE WIECZYSTE           

         WSPÓŁWŁASNOŚĆ   

         INNY TYTUŁ PRAWNY ……………… 

F. OŚWIADCZAM, ŻE NA TERENIE NIERUCHOMO ŚCI WSKAZANEJ W CZ ĘŚC D NINIEJSZEJ DEKLARACJI:  
  
ZAMIESZKUJE     OSÓB  (w polu obok należy podać liczbę mieszkańców) 
 
              GROMADZĘ ODPADY W SPOSÓB SELEKTYWNY  
 

Wyliczenie miesięcznej opłaty : 
 
     …………….  x                        ………..           =        ….………………………………………zł                                          
       (liczba osób zamieszkałych       (stawka opłaty za osobę              (iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty) 
      od 1 do 4 włącznie)                       od 1 do 4 włącznie) 
     
      ……………….. x                         ..………..            =        ………………………………………………..zł 
      (liczba osób zamieszkałych           (stawka opłaty za osobę            (iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty) 
        pow. 4 osób)                                   pow. 4 osób) 
                                                   

RAZEM OPŁATA  MIESI ĘCZNA  …… zł…………………….. 

 

 

 

 

  

 

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/103/15

Rady Gminy Dywity

z dnia 15 grudnia 2015 r.
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        NIE GROMADZĘ ODPADÓW W SPOSÓB SELEKTYWNY   
 

Wyliczenie miesięcznej opłaty: 
 
     ……………… x                       ……….    =           ……………………………………….…zł                                           
        (liczba osób zamieszkałych       (stawka opłaty za osobę             (iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty) 
        od 1 do 4 włącznie)                       od 1 do 4 włącznie) 
      ……………….. x                           ………...   =            ………………………………………………..zł 
      (liczba osób zamieszkałych           (stawka opłaty za osobę             (iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty) 
        pow. 4 osób)                                   pow. 4 osób) 
                                                                                               

RAZEM OPŁATA MIESI ĘCZNA  ………………………………….. 
          
 
  Posiadam kompostownik do gromadzenia odpadów biodegradowalnych: 
 
 

 
 

TAK 
 

o pojemności      m3 

 
 

NIE 

 

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJ ĄCEGO DEKLARACJ Ę/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 
SKŁADAJ ĄCEGO DEKLARACJ Ę. 
 
Oświadczam, że  wszystkie dane podane w deklaracji są zgodne  ze stanem  faktycznym. 
 
 
………………………………..                                                                                               ……..………………… 
             miejscowość, data                                                                                                             czytelny podpis  
H. ADNOTACJE ORGANU 
 
 
 
 
 
 
Data Podpis przyjmującego deklarację  

 
    
 
Pouczenie: 
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 
1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z  2014r., poz.1619, ze zm.) 
 
1) Właściciel nieruchomości  (współwłaściciel, użytkownik wieczysty, jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie 

lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością) jest obowiązany złożyć Wójtowi Gminy Dywity deklarację o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. 

2) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  właściciel 
nieruchomości jest obowiązany złożyć Wójtowi Gminy Dywity nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 

3) Osoby składające deklarację są zobowiązane wpłacać opłatę za gospodarowanie odpadami bez wezwania  miesięcznie do 15 każdego 
miesiąca na rachunek bankowy Gminy Dywity Warmiński Bank Spółdzielczy nr 97 8857 0002 3001 0006 3890 0004, w kasie lub za 
pośrednictwem inkasentów. 

 Objaśnienia: 
1) Zobowiązanym do złożenia deklaracji jest: 

a) Właściciel nieruchomości zamieszkałej. 
b) Jeżeli obowiązki wskazane w ustawie dotyczą kilku podmiotów (właścicieli w rozumieniu ustawy o utrzymaniu porządku i czystości 

w gminach) obowiązany do ich wykonania jest podmiot lub podmioty faktycznie władające nieruchomością. W takim przypadku 
podmioty, które zostały wskazane w ustawie jako właściciele mogą w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, wskazać podmiot 
obowiązany do wykonania obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku lub czystości w gminach.  

c) Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki 
właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową. 

2) Wypełniając deklarację należy pamiętać o prawidłowym wskazaniu identyfikatora, którym obecnie jest numer PESEL lub NIP. Numer 
PESEL wpisują do deklaracji osoby objęte rejestrem PESEL. 

3) Pod pojęciem mieszkańca należy rozumieć osobę, dla której dana nieruchomość stanowi miejsce zamieszkania (zgodnie z przepisem art. 2d 
rozporządzenia WE nr 763/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań /Dz. Urz. UE L z 2008 r., poz. 
218, s. 14/ miejsce zamieszkania to miejsce, w którym osoba zazwyczaj spędza czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od 
czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem medycznym 
lub pielgrzymkami religijnymi) - niezależnie od tego, gdzie taka osoba jest zameldowana. 

4) Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna Uchwała Rady Gminy Dywity w sprawie metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Gminy Dywity.   
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Układ informacji  i  powiązań między danymi w deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"><xs:element 
name="Data"><xs:simpleType><xs:restriction base="xs:date"/></xs:simpleType></xs:element><xs:element 
name="Miejscowosc"><xs:simpleType><xs:restriction 
base="xs:string"/></xs:simpleType></xs:element><xs:element name="Dan_Jednostki"/><xs:element 
name="infoI"><xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"/></xs:simpleType></xs:element><xs:element 
name="infoII"><xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"/></xs:simpleType></xs:element><xs:element 
name="RadioI"><xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"><xs:enumeration value="PIERWSZA 
DEKLARACJA&lt;br /&gt;"/><xs:enumeration value="ZMIANA 
DANYCH"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element><xs:element 
name="DataII"><xs:simpleType><xs:restriction base="xs:date"/></xs:simpleType></xs:element><xs:element 
name="Imie"/><xs:element name="nazwisko"/><xs:element name="IDENTYFIKATOR"/><xs:element 
name="infoIII"><xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"/></xs:simpleType></xs:element><xs:element 
name="ulica"/><xs:element name="kraj"><xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"><xs:maxLength 
value="20"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element><xs:element 
name="Wojewodztwo"><xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"><xs:maxLength 
value="35"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element><xs:element 
name="Powiat"><xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"><xs:maxLength 
value="35"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element><xs:element 
name="Gmina"><xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"><xs:maxLength 
value="35"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element><xs:element name="Nr_domu"/><xs:element 
name="Nr_lokalu"/><xs:element name="MiejscowoscII"/><xs:element name="Kod_pocztowy"/><xs:element 
name="Poczta"/><xs:element name="infoIV"><xs:simpleType><xs:restriction 
base="xs:string"/></xs:simpleType></xs:element><xs:element 
name="GmianI"><xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"><xs:maxLength 
value="35"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element><xs:element 
name="ulicaI"><xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"><xs:maxLength 
value="35"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element><xs:element 
name="Nr_domuI"><xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"><xs:maxLength 
value="10"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element><xs:element 
name="Nr_lokaluI"><xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"><xs:maxLength 
value="10"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element><xs:element 
name="MijscowoscIII"><xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"><xs:maxLength 
value="35"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element><xs:element 
name="Kod_pocztowyI"><xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"><xs:minLength 
value="6"/><xs:maxLength value="6"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element><xs:element 
name="PocztaI"><xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"><xs:maxLength 
value="35"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element><xs:element 
name="Forma"><xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"><xs:enumeration 
value="WŁASNOŚĆ"/><xs:enumeration value="UŻYTKOWANIE WIECZYSTE"/><xs:enumeration 
value="WSPÓŁWŁASNOŚĆ"/><xs:enumeration value="INNY TYTUŁ 
PRAWNY"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element><xs:element 
name="Inne"><xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"><xs:maxLength 
value="40"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element><xs:element 
name="infoVII"><xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"/></xs:simpleType></xs:element><xs:element
name="zamieszkuje"><xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"><xs:maxLength 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/103/15

Rady Gminy Dywity

z dnia 15 grudnia 2015 r.
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value="3"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element><xs:element 
name="Sposob_gromadzenia_odpadow"><xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"><xs:enumeration 
value="GROMADZĘ ODPADY W SPOSÓB 
SELEKTYWNY"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element><xs:element 
name="infoVIII"><xs:simpleType><xs:restriction 
base="xs:string"/></xs:simpleType></xs:element><xs:element name="LiczbaI"><xs:simpleType><xs:restriction
base="xs:string"><xs:maxLength value="5"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element><xs:element 
name="Iloczyn"><xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"><xs:maxLength 
value="10"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element><xs:element 
name="liczbaII"><xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"><xs:maxLength 
value="5"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element><xs:element 
name="IloczynII"><xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"><xs:maxLength 
value="10"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element><xs:element 
name="Razem_oplata"><xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"><xs:maxLength 
value="10"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element><xs:element 
name="Pojemnik"><xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"><xs:enumeration 
value="TAK"/><xs:enumeration value="NIE"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element><xs:element 
name="Oswiadczenie"><xs:simpleType><xs:restriction 
base="xs:string"/></xs:simpleType></xs:element><xs:element 
name="Pojemnosc"><xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"><xs:maxLength 
value="10"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element><xs:element 
name="infoXII"><xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"/></xs:simpleType></xs:element><xs:element
name="LiczbaIII"><xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"><xs:maxLength 
value="5"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element><xs:element 
name="IloczynIII"><xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"><xs:maxLength 
value="10"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element><xs:element 
name="liczbaIV"><xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"><xs:maxLength 
value="5"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element><xs:element 
name="iloczynIV"><xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"><xs:maxLength 
value="10"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element><xs:element 
name="razem_oplataII"><xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"><xs:maxLength 
value="10"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element><xs:element 
name="Pouczenie"><xs:simpleType><xs:restriction 
base="xs:string"/></xs:simpleType></xs:element><xs:element 
name="Pouczenie2"><xs:simpleType><xs:restriction 
base="xs:string"/></xs:simpleType></xs:element><xs:element 
name="Pouczenie3"><xs:simpleType><xs:restriction 
base="xs:string"/></xs:simpleType></xs:element><xs:element 
name="PouczenieIV"><xs:simpleType><xs:restriction 
base="xs:string"/></xs:simpleType></xs:element><xs:element name="a-
organ"><xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"/></xs:simpleType></xs:element><xs:element 
name="od_dnia_data"><xs:simpleType><xs:restriction 
base="xs:date"/></xs:simpleType></xs:element><xs:element name="nr_tel"><xs:simpleType><xs:restriction 
base="xs:string"><xs:maxLength value="20"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element><xs:element 
name="poczta_email"><xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"><xs:maxLength 
value="40"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element><xs:element 
name="stawka_oplaty_I"><xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"><xs:maxLength 
value="5"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element><xs:element 
name="stawka_oplaty_II"><xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"><xs:maxLength 
value="5"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element><xs:element 
name="sposob_nieselektywny"><xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"><xs:enumeration value="NIE 
GROMADZĘ ODPADÓW W SPOSÓB 
SELEKTYWNY"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element><xs:element 
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name="stawka_oplaty_III"><xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"><xs:maxLength 
value="5"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element><xs:element 
name="stawka_oplaty_IV"><xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"><xs:maxLength 
value="5"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element><xs:element 
name="adnotacje"><xs:simpleType><xs:restriction 
base="xs:string"/></xs:simpleType></xs:element><xs:element 
name="Objasnienia"><xs:simpleType><xs:restriction 
base="xs:string"/></xs:simpleType></xs:element><xs:element 
name="formularz"><xs:complexType><xs:all><xs:element ref="Data" minOccurs="1"/><xs:element 
ref="Miejscowosc" minOccurs="1"/><xs:element ref="Dan_Jednostki" minOccurs="1"/><xs:element 
ref="infoI" minOccurs="0"/><xs:element ref="infoII" minOccurs="0"/><xs:element ref="RadioI" 
minOccurs="1"/><xs:element ref="DataII" minOccurs="0"/><xs:element ref="Imie" 
minOccurs="0"/><xs:element ref="nazwisko" minOccurs="0"/><xs:element ref="IDENTYFIKATOR" 
minOccurs="0"/><xs:element ref="infoIII" minOccurs="0"/><xs:element ref="ulica" 
minOccurs="0"/><xs:element ref="kraj" minOccurs="0"/><xs:element ref="Wojewodztwo" 
minOccurs="0"/><xs:element ref="Powiat" minOccurs="0"/><xs:element ref="Gmina" 
minOccurs="0"/><xs:element ref="Nr_domu" minOccurs="0"/><xs:element ref="Nr_lokalu" 
minOccurs="0"/><xs:element ref="MiejscowoscII" minOccurs="0"/><xs:element ref="Kod_pocztowy" 
minOccurs="0"/><xs:element ref="Poczta" minOccurs="0"/><xs:element ref="infoIV" 
minOccurs="0"/><xs:element ref="GmianI" minOccurs="0"/><xs:element ref="ulicaI" 
minOccurs="0"/><xs:element ref="Nr_domuI" minOccurs="0"/><xs:element ref="Nr_lokaluI" 
minOccurs="0"/><xs:element ref="MijscowoscIII" minOccurs="0"/><xs:element ref="Kod_pocztowyI" 
minOccurs="0"/><xs:element ref="PocztaI" minOccurs="0"/><xs:element ref="Forma" 
minOccurs="1"/><xs:element ref="Inne" minOccurs="0"/><xs:element ref="infoVII" 
minOccurs="0"/><xs:element ref="zamieszkuje" minOccurs="1"/><xs:element 
ref="Sposob_gromadzenia_odpadow" minOccurs="0"/><xs:element ref="infoVIII" 
minOccurs="0"/><xs:element ref="LiczbaI" minOccurs="0"/><xs:element ref="Iloczyn" 
minOccurs="0"/><xs:element ref="liczbaII" minOccurs="0"/><xs:element ref="IloczynII" 
minOccurs="0"/><xs:element ref="Razem_oplata" minOccurs="0"/><xs:element ref="Pojemnik" 
minOccurs="1"/><xs:element ref="Oswiadczenie" minOccurs="0"/><xs:element ref="Pojemnosc" 
minOccurs="0"/><xs:element ref="infoXII" minOccurs="0"/><xs:element ref="LiczbaIII" 
minOccurs="0"/><xs:element ref="IloczynIII" minOccurs="0"/><xs:element ref="liczbaIV" 
minOccurs="0"/><xs:element ref="iloczynIV" minOccurs="0"/><xs:element ref="razem_oplataII" 
minOccurs="0"/><xs:element ref="Pouczenie" minOccurs="0"/><xs:element ref="Pouczenie2" 
minOccurs="0"/><xs:element ref="Pouczenie3" minOccurs="0"/><xs:element ref="PouczenieIV" 
minOccurs="0"/><xs:element ref="a-organ" minOccurs="0"/><xs:element ref="od_dnia_data" 
minOccurs="0"/><xs:element ref="nr_tel" minOccurs="0"/><xs:element ref="poczta_email" 
minOccurs="0"/><xs:element ref="stawka_oplaty_I" minOccurs="0"/><xs:element ref="stawka_oplaty_II" 
minOccurs="0"/><xs:element ref="sposob_nieselektywny" minOccurs="0"/><xs:element 
ref="stawka_oplaty_III" minOccurs="0"/><xs:element ref="stawka_oplaty_IV" minOccurs="0"/><xs:element 
ref="adnotacje" minOccurs="0"/><xs:element ref="Objasnienia" 
minOccurs="0"/></xs:all></xs:complexType></xs:element></xs:schema>
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