
UCHWAŁA NR XIX/323/20
RADY MIASTA CHORZÓW

z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Chorzów oraz warunków i trybu 

składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz na podstawie 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 z późn. zm.)

Rada Miasta Chorzów
uchwala

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Miasta Chorzów, stanowiący załącznik nr 1 
do niniejszej uchwały.

2. Właściciele nieruchomości, na których w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały:

1) nie zamieszkują mieszkańcy lub

2) nie powstają odpady komunalne

- zobowiązani są złożyć w Urzędzie Miasta Chorzów deklarację, o której mowa w ust. 1, w terminie 
14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca albo powstania na danej 
nieruchomości odpadów komunalnych.

3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych 
powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację 
w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła 
zmiana.

§ 2. Określa się warunki i tryb składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

a) wzór elektroniczny deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości jest zgodny z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały i jest dostępny 
w serwisie internetowym Miasta Chorzów, na stronie: http://www.chorzow.eu;
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b) deklaracja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej musi być opatrzona kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz 
identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 162 z późn. zm.), lub podpisem potwierdzonym 
profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 700 z późn. zm.);

c) deklaracja opatrzona podpisem elektronicznym może być składana i przesyłana za pomocą elektronicznej 
Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP;

d) format elektroniczny danych oraz układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji w formacie 
XML określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.

§ 4. Traci moc uchwała Nr V/43/15 Rady Miasta Chorzów z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie określenia 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 9 lutego 2015 r. poz. 646).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów

Waldemar Kołodziej
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Białe pola wypełnia właściciel nieruchomości, należy wypełnić CZYTELNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI, kolorem czarnym lub granatowym  

Nr ewid.:  
 

D-Ś/1 - DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA OBSZARZE MIASTA CHORZÓW 
 

Podstawa prawna: 
Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2019r. poz. 2010 z późn. zm.) 
Składający: 
Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, położonych na terenie Miasta Chorzów. 
Termin składania: 

W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 
W terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia opłaty za wyjątkiem o którym 
mowa w art. 6m ust. 5 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
Miejsce składania deklaracji: 
Urząd Miasta Chorzów, ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów 

Nazwa i adres siedziby organu właściwego do złożenia deklaracji: 
Prezydent Miasta Chorzów, ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów 

A. TYTUŁ PRAWNY, RODZAJ WŁADANIA (należy zaznaczyć właściwy kwadrat) 

1. 
właściciel  

2. 
współwłaściciel  

3. 
użytkownik wieczysty  

4. 
jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu 

5. 
inny podmiot władający nieruchomością (proszę podać jaki …………………………………………………………….) 

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (należy zaznaczyć właściwy kwadrat) 

6. 
osoba fizyczna 

7. 
osoba prawna 

8. 
jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w tym spółka nieposiadająca osobowości prawnej 

B1. Wypełnia osoba fizyczna 

9. Imię / Imiona 10. Nazwisko 

  

11. PESEL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B2. Wypełnia się w przypadku nierezydenta, który nie posiada identyfikatora podatkowego 
12. Data urodzenia 

 

13. Numer i seria paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 

 

14. Kraj wydania dokumentu 

 

B3. Wypełnia osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz osoba 
fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 

15. Pełna nazwa 

 

16. NIP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. REGON 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B4. Adres zamieszkania / Adres siedziby 

18. Kraj 
 

19. Województwo 
 

20. Powiat 
 

21. Gmina 

 
22. Ulica 

 
23. Nr domu 

 
24. Nr lokalu 

 

25. Miejscowość 

 
26. Kod pocztowy 

 
27. Telefon / adres email* 

 

B5. Adres do doręczeń (należy wypełnić tylko wówczas, gdy adres do doręczeń jest inny niż w części B4) 

28. Kraj 

 
29. Województwo 

 
30. Powiat 

 

31. Gmina 

 
32. Ulica 

 
33. Nr domu 

 
34. Nr lokalu 

 

35. Miejscowość 

 
36. Kod pocztowy 

 
37. Telefon / adres email* 

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/323/20

Rady Miasta Chorzów

z dnia 27 lutego 2020 r.
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C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALANE 

38. Ulica 

 
 
 

39. Nr domu 

 
 
 

40. Nr lokalu 

 
 
 

41. Nr działki / działek (należy wypełnić, gdy 
      nie wypełniono poz. 39) 

 
 

 
42. Miejscowość 

 
 

43. Kod pocztowy 

 
 

C1. Nieruchomość wskazana w części C jest: (należy zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

       
44.

 zamieszkała 
 

       
45.

 niezamieszkała, na której 

          powstają odpady komunalne 
(nieruchomości wykorzystywane do prowadzenia działalności 
gospodarczej, obiekty użyteczności publicznej, szkoły, szpitale, 
hotele, cmentarze, targowiska, garaże, itp.) 

 

       
46.

 w części zamieszkała oraz w 

części niezamieszkała, na której 
powstają odpady komunalne 
 

Właściciel takiej nieruchomości wypełnia dział 
E 

Właściciel takiej nieruchomości wypełnia dział  F i/lub G 
Właściciel takiej nieruchomości wypełnia działy 
E, F i/lub G 

 

D. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (należy zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 
       

47.
 pierwsza deklaracja 

 

 
          48. 

nowa deklaracja składana ze względu 

na zmianę danych będących podstawą 
ustalenia wysokości należnej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 
       

49. 
korekta deklaracji 

 

50.
 od kiedy obowiązuje: 

 
 

.......................................................... 
należy podać miesiąc i rok 

 

51.
 data wystąpienia zmiany danych: 

 
 

.......................................................... 
należy podać miesiąc i rok 

 

52.
 od kiedy obowiązuje: 

 
 

.......................................................... 
należy podać miesiąc i rok 

 

OBLICZANIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

E. WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY 

Liczba osób zamieszkujących 
nieruchomość Stawka opłaty wynikająca z uchwały Rada Miasta 

Chorzów w sprawie wyboru metody i ustalenia 
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

Wysokość miesięcznej opłaty 
(poz. 53 x poz. 54) Oświadczam, że na terenie 

nieruchomości wskazanej w części C 
niniejszej deklaracji zamieszkuje

1)
: 

53. 

 
 
 

(należy podać liczbę osób) 

x 

54. 

 
 
 

(należy wpisać stawkę opłaty) 

= 

55. 

 
 
 

………………………………………………… zł/m-c 

1) Zamieszkanie - oznacza 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. 
 

F. WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A 
POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE (na przykład: nieruchomości wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, obiekty 

użyteczności publicznej, żłobki, przedszkola, szkoły, szpitale, hotele, cmentarze, targowiska, sklepy itp.) 

I. Wielkości pojemników na 
niesegregowane (zmieszane) 
odpady komunalne - minimalna 

wielkość pojemników, w którą ma być 
wyposażona nieruchomość, została 
określona w Rozdziale 3 § 5 ust. 1 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku 
na terenie Miasta Chorzów. 

II. Stawka opłaty za odbiór 
odpadów (wynikająca z uchwały 

Rady Miasta Chorzów w sprawie 
wyboru metody i ustalenia stawki 

opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi) 

III. Liczba pojemników 
na nieruchomości

2)
 

 

IV. Częstotliwość 
wywozu

3) (proszę 

wpisać odpowiedni 
mnożnik, znajdujący się w 

objaśnieniach poniżej) 

 

V. Wysokość opłaty 
(II x III x IV) 

 

120 l 
56. 
 

……….…………………zł 

57. 
 

…………….……… 

58. 
 

…………………… 

59. 
 

…………….…………zł 

240 l 
60. 
 

……….…………………zł 

61. 
 

…………….……… 

62. 
 

…………………… 

63. 
 

…………….…………zł 

1100 l 
64. 
 

……….…………………zł 

65. 
 

…………….……… 

66. 
 

…………………… 

67. 
 

…………….…………zł 

KP-7 
68. 
 

……….…………………zł 

69. 
 

…………….……… 

70. 
 

…………………… 

71. 
 

…………….…………zł 
72. 
 

………………………… 

73. 
 

……….…………………zł 

74. 
 

…………….……… 

75. 
 

…………………… 

76. 
 

…………….…………zł 
77. 
 

………………………… 

78. 
 

……….…………………zł 

79. 
 

…………….……… 

80. 
 

…………………… 

81. 
 

…………….…………zł 
82. 
 

………………………… 

83. 
 

……….…………………zł 

84. 
 

…………….……… 

85. 
 

…………………… 

86. 
 

…………….…………zł 
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Wysokość miesięcznej opłaty 
(suma kwot z kolumny V) 

87. 
 

…………………………….…………………. zł/m-c 
 
2) Minimalna pojemność pojemników została określona w Rozdziale 3 § 5 ust. 1 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Chorzów 
3) Częstotliwość wywozu określa się w następujący sposób: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uwaga! W przypadku posiadania na nieruchomości kilku pojemników o tej samej pojemności, które są opróżniane z różną częstotliwością, należy je 
rozpisać w pozycjach nr 72, 77, 82 wybierając pojemności z wyżej wymienionych. 

Mnożnik (kolumna IV) Częstotliwość wywozu odpadów 

1,0 wywóz raz w miesiącu (12 wywozów w roku) 

2,2 wywóz co dwa tygodnie (26 wywozów w roku) 

4,3 wywóz raz w tygodniu (52 wywozy w roku) 

8,6 wywóz dwa razy w tygodniu (104 wywozy w roku) 

13,0 wywóz trzy razy w tygodniu (156 wywozów w roku) 

17,3 wywóz cztery razy w tygodniu (208 wywozów w roku) 

21,7 wywóz pięć razy w tygodniu (260 wywozów w roku) 

26,0 wywóz sześć razy w tygodniu (312 wywozów w roku) 

 

G. WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL GARAŻU 

I. Wielkości pojemników na niesegregowane 

(zmieszane) odpady komunalne -  
minimalna wielkość pojemników, w którą ma być 
wyposażona nieruchomość, została określona w 
Rozdziale 3 § 5 ust. 1 Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Miasta Chorzów. 

II. Stawka opłaty za odbiór odpadów, 

wynikająca z uchwały Rady Miasta 
Chorzów w sprawie wyboru metody i 
ustalenia stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi 

III. Liczba garaży IV. 

Częstotliwość 
wywozu 

V. Wysokość miesięcznej 
opłaty (II x III x IV) 

120 l 

88. 

 
…………….…………………zł 

x 

89. 

 
…………. 

x 

90. 
 

0,08 
 

= 

91. 

 
………….……… zł/m-c 

Uwaga! Wielkość pojemnika zostanie ustalona w stosunku do zadeklarowanej ilości garaży zgodnie z przyjętą normą wynikającą z Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Chorzów 

 

H. SUMA MIESIĘCZNEJ WYSOKOŚCI OPŁATY WYNIKAJĄCA Z POSZCZEGÓŁNYCH DZIAŁÓW: E, F oraz G 

Suma kwot z: 
poz. 55 i poz. 87 i poz. 91 

92. 

 
……………………………………………………. zł/m-c 

 

I. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO 
DEKLARACJĘ (osobą reprezentującą składającego deklarację może być jedynie osoba uprawniona do reprezentowania na podstawie 

ważnego pełnomocnictwa) 
93. Imię 
 

 

 

 

94. Nazwisko 
 

 

 

 

95. Data wypełnienia deklaracji (dzień / miesiąc / rok) 
 

 

 

 

96. Podpis (pieczęć) składającego deklarację / osoby reprezentującej  
 

 

 

 

 

J. ADNOTACJE URZĘDOWE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*  dane nieobowiązkowe 
 
 
 

Pouczenie: 

1. Białe pola deklaracji należy wypełnić czytelnie ręcznie lub komputerowo, dużymi drukowanymi literami, kolorem niebieskim lub 

czarnym. 

2. W częściach B1., B2. i B3. należy podać prawidłowy identyfikator podatkowy, którym obecnie jest numer PESEL lub NIP – 

wskazanie jednego z identyfikatorów jest obowiązkowe. Numer PESEL wpisują osoby objęte rejestrem PESEL, również osoby 

fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. NIP / REGON dotyczy pozostałych podmiotów, zgodnie z ustawą z dnia 13 

października 1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j.: Dz. U. z 2020r. poz. 170). W przypadku 

nierezydentów należy podać numer i serię paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, lub inny numer 

identyfikacyjny, o ile nie posiadają identyfikatora podatkowego. 
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3. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 

1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j.: Dz. U. z 2019r. poz. 1438 z późn. zm.). 

 

4. Właściciele nieruchomości, na których w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały: 

a) nie zamieszkują mieszkańcy; 

b) nie powstają odpady komunalne, 

zobowiązani są złożyć w Urzędzie Miasta Chorzów deklarację w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości 

pierwszego mieszkańca albo powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 

5. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest 

obowiązany złożyć nową deklarację do Prezydenta Miasta Chorzów  w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, 

w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, 

w którym nastąpiła zmiana. 

6. W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas 

zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana. 

7. W przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej działalności gospodarczej opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi uiszcza się w ramach opłaty dotyczącej nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. 

8. W razie niezłożenia deklaracji w terminie określonym w pkt 4 i 5 niniejszego pouczenia albo uzasadnionych wątpliwości co do 

danych zawartych w deklaracji, Prezydent Miasta określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami, biorąc 

pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę miasta metody, a w przypadku ich braku – uzasadnione szacunki, 

w tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających 

na nieruchomościach o podobnym charakterze. 

9. W przypadku, gdy deklaracja składana jest przez pełnomocnika właściciela nieruchomości, do deklaracji należy dołączyć 

dokument pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej zgodnie z ustawą  z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie 

skarbowej (t.j.: Dz. U. 2019r. poz. 1000 z późn. zm.). 

10. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Chorzów w  sprawie określenia 

terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na indywidualny numer konta SIMP. 

11. Niniejszą deklarację należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta Chorzów, 41 – 500 Chorzów, Rynek 1 lub przesłać drogą pocztową 

na wskazany wyżej adres, bądź złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

12. W przypadku gdy właściciel nieruchomości posiada więcej niż jedną nieruchomość (budynek) dla każdej z nich należy wypełnić 

odrębną deklarację. 

 

 

 

 

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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 (…) tzw. 

RODO. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Chorzów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Chorzów 

z siedzibą w 41-500 Chorzów, ul. Rynek 1; 

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: tel. 32 416-54-32, e-mail: iod@chorzow.eu; 

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją przez Miasto Chorzów zadania polegającego na naliczeniu 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i odbieraniu odpadów komunalnych na terenie Miasta na podstawie: 

a) art. 6 ust. 1 lit c) RODO  - obowiązek prawny ciążący na administratorze, w związku z realizacją ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U.  2019r., poz. 2010 z późn. zm.) oraz ustawy Ordynacja podatkowa  (t.j.: Dz. 

U. 2019r., poz. 900 z późn. zm.); 

b) art. 6 ust 1 lit e) RODO – w przypadku podania nr telefonu lub adresu mailowego przetwarzanie jest niezbędne 

do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym; 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są: firma świadcząca usługi wywozu odpadów na podstawie zawartej umowy, podmioty 

posiadające upoważnienie ustawowe w zakresie nadzoru i kontroli, podmioty współpracujące (kancelaria prawna) i świadczące 

usługi informatyczne dla administratora danych, na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych, 

5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych; 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji zadań, a następnie zarchiwizowane zgodnie z kat. archiwalną 

B10, tj. 10 lat; 

7. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia 

sprzeciwu wobec ich przetwarzania; 

8. W razie niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

PUODO mieszczącego się w Warszawie przy ul. Stawki 2; 

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej jest dobrowolne, 

lecz ułatwi kontakt i może przyspieszyć załatwienie sprawy; 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą służyć do profilowania. 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 6 – Poz. 2142



 

 

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

<xs:schema  

xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/fe-model-

web/wzor_lokalny/7d6dm0j6ln/chorzowdeklaracjaodpady/" 

targetNamespace="http://epuap.gov.pl/fe-model-

web/wzor_lokalny/7d6dm0j6ln/chorzowdeklaracjaodpady/" 

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

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

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

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

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

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

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

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

attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified"> 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_f_73_sta

wka_sekcja_wnio_f_73_stawka_type" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:complexType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_f_73_sta

wka_sekcja_type" > 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="f_73_stawka" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_f_73_

stawka_sekcja_wnio_f_73_stawka_type"  /> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_f_80_czes

totliwosc_sekcja_wnio_f_80_czestotliwosc_type" > 

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

   <xs:enumeration value="1.0" /> 

   <xs:enumeration value="2.2" /> 

   <xs:enumeration value="4.3" /> 

   <xs:enumeration value="8.6" /> 

   <xs:enumeration value="13.0" /> 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/323/20

Rady Miasta Chorzów

z dnia 27 lutego 2020 r.
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   <xs:enumeration value="17.3" /> 

   <xs:enumeration value="21.7" /> 

   <xs:enumeration value="26.0" /> 

  </xs:restriction> 

 </xs:simpleType> 

 <xs:complexType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_f_80_czes

totliwosc_sekcja_type" > 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="f_80_czestotliwosc" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_f_80_

czestotliwosc_sekcja_wnio_f_80_czestotliwosc_type"  /> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_b4_powia

t_type" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_f_120l_w

ysokosc_sekcja_wnio_f_120l_wysokosc_type" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:complexType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_f_120l_w

ysokosc_sekcja_type" > 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="f_120l_wysokosc" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_f_120

l_wysokosc_sekcja_wnio_f_120l_wysokosc_type"  /> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_b4_woje

wodztwo_type" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_b4_kraj_t

ype" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_g_stawka

_sekcja_wnio_g_stawka_type" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:complexType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_g_stawka

_sekcja_type" > 

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

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_g_sta

wka_sekcja_wnio_g_stawka_type"  /> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_g_liczba_

garazy_sekcja_wnio_g_liczba_garazy_type" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:complexType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_g_liczba_

garazy_sekcja_type" > 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="g_liczba_garazy" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_g_licz

ba_garazy_sekcja_wnio_g_liczba_garazy_type"  /> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_g_czestot

liwosc_sekcja_wnio_g_czestotliwosc_type" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:complexType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_g_czestot

liwosc_sekcja_type" > 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="g_czestotliwosc" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_g_cze

stotliwosc_sekcja_wnio_g_czestotliwosc_type"  /> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_g_wysoko

sc_miesiecznej_sekcja_wnio_g_wysokosc_miesiecznej_type" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:complexType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_g_wysoko

sc_miesiecznej_sekcja_type" > 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="g_wysokosc_miesiecznej" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_g_wy

sokosc_miesiecznej_sekcja_wnio_g_wysokosc_miesiecznej_type"  /> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_b1_imie_

sekcja_wnio_b1_imie_type" > 

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

 </xs:simpleType> 
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 <xs:complexType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_b1_imie_

sekcja_type" > 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="b1_imie" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_b1_i

mie_sekcja_wnio_b1_imie_type"  /> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_b1_nazwi

sko_sekcja_wnio_b1_nazwisko_type" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:complexType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_b1_nazwi

sko_sekcja_type" > 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="b1_nazwisko" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_b1_n

azwisko_sekcja_wnio_b1_nazwisko_type"  /> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_b1_pesel

_sekcja_wnio_b1_pesel_type" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:complexType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_b1_pesel

_sekcja_type" > 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="b1_pesel" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_b1_p

esel_sekcja_wnio_b1_pesel_type"  /> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_b2_data_

urodzenia_sekcja_wnio_b2_data_urodzenia_type" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:complexType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_b2_data_

urodzenia_sekcja_type" > 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="b2_data_urodzenia" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_b2_d

ata_urodzenia_sekcja_wnio_b2_data_urodzenia_type"  /> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 
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 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_b2_nume

r_seria_sekcja_wnio_b2_numer_seria_type" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:complexType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_b2_nume

r_seria_sekcja_type" > 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="b2_numer_seria" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_b2_n

umer_seria_sekcja_wnio_b2_numer_seria_type"  /> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_b2_kraj_

wydania_sekcja_wnio_b2_kraj_wydania_type" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:complexType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_b2_kraj_

wydania_sekcja_type" > 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="b2_kraj_wydania" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_b2_k

raj_wydania_sekcja_wnio_b2_kraj_wydania_type"  /> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_b3_pelna

_nazwa_sekcja_wnio_b3_pelna_nazwa_type" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:complexType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_b3_pelna

_nazwa_sekcja_type" > 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="b3_pelna_nazwa" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_b3_p

elna_nazwa_sekcja_wnio_b3_pelna_nazwa_type"  /> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_b3_nip_s

ekcja_wnio_b3_nip_type" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:complexType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_b3_nip_s

ekcja_type" > 

  <xs:sequence> 
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   <xs:element name="b3_nip" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_b3_ni

p_sekcja_wnio_b3_nip_type"  /> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_b3_regon

_sekcja_wnio_b3_regon_type" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:complexType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_b3_regon

_sekcja_type" > 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="b3_regon" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_b3_r

egon_sekcja_wnio_b3_regon_type"  /> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_d_wystap

ienie_sekcja_wnio_d_data_wystapienia_type" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:complexType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_d_wystap

ienie_sekcja_type" > 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="d_data_wystapienia" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_d_wy

stapienie_sekcja_wnio_d_data_wystapienia_type"  /> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_d_korekt

a_sekcja_wnio_d_data_korekta_type" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:complexType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_d_korekt

a_sekcja_type" > 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="d_data_korekta" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_d_ko

rekta_sekcja_wnio_d_data_korekta_type"  /> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_c1_dzial_f

_g_sekcja_wnio_c1_dzial_f_g_type" > 

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

 </xs:simpleType> 
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 <xs:complexType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_c1_dzial_f

_g_sekcja_type" > 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="c1_dzial_f_g" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_c1_d

zial_f_g_sekcja_wnio_c1_dzial_f_g_type"  /> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_c1_dzial_

e_sekcja_wnio_c1_dzial_e_type" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:complexType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_c1_dzial_

e_sekcja_type" > 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="c1_dzial_e" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_c1_d

zial_e_sekcja_wnio_c1_dzial_e_type"  /> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_c1_dzial_

e_f_g_sekcja_wnio_c1_dzial_e_f_g_type" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:complexType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_c1_dzial_

e_f_g_sekcja_type" > 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="c1_dzial_e_f_g" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_c1_d

zial_e_f_g_sekcja_wnio_c1_dzial_e_f_g_type"  /> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_f_240l_st

awka_sekcja_wnio_f_240l_stawka_type" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:complexType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_f_240l_st

awka_sekcja_type" > 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="f_240l_stawka" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_f_240

l_stawka_sekcja_wnio_f_240l_stawka_type"  /> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 
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 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_f_240l_lic

zba_sekcja_wnio_f_240l_liczba_type" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:complexType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_f_240l_lic

zba_sekcja_type" > 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="f_240l_liczba" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_f_240

l_liczba_sekcja_wnio_f_240l_liczba_type"  /> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_f_240l_cz

estotliwosc_sekcja_wnio_f_240l_czestotliwosc_type" > 

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

   <xs:enumeration value="1.0" /> 

   <xs:enumeration value="2.2" /> 

   <xs:enumeration value="4.3" /> 

   <xs:enumeration value="8.6" /> 

   <xs:enumeration value="13.0" /> 

   <xs:enumeration value="17.3" /> 

   <xs:enumeration value="21.7" /> 

   <xs:enumeration value="26.0" /> 

  </xs:restriction> 

 </xs:simpleType> 

 <xs:complexType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_f_240l_cz

estotliwosc_sekcja_type" > 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="f_240l_czestotliwosc" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_f_240

l_czestotliwosc_sekcja_wnio_f_240l_czestotliwosc_type"  /> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_f_240l_w

ysokosc_sekcja_wnio_f_240l_wysokosc_type" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:complexType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_f_240l_w

ysokosc_sekcja_type" > 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="f_240l_wysokosc" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_f_240

l_wysokosc_sekcja_wnio_f_240l_wysokosc_type"  /> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 
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 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_f_1100l_s

tawka_sekcja_wnio_f_1100l_stawka_type" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:complexType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_f_1100l_s

tawka_sekcja_type" > 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="f_1100l_stawka" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_f_110

0l_stawka_sekcja_wnio_f_1100l_stawka_type"  /> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_f_1100l_li

czba_sekcja_wnio_f_1100l_liczba_type" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:complexType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_f_1100l_li

czba_sekcja_type" > 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="f_1100l_liczba" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_f_110

0l_liczba_sekcja_wnio_f_1100l_liczba_type"  /> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_f_1100l_c

zestotliwosc_sekcja_wnio_f_1100l_czestotliwosc_type" > 

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

   <xs:enumeration value="1.0" /> 

   <xs:enumeration value="2.2" /> 

   <xs:enumeration value="4.3" /> 

   <xs:enumeration value="8.6" /> 

   <xs:enumeration value="13.0" /> 

   <xs:enumeration value="17.3" /> 

   <xs:enumeration value="21.7" /> 

   <xs:enumeration value="26.0" /> 

  </xs:restriction> 

 </xs:simpleType> 

 <xs:complexType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_f_1100l_c

zestotliwosc_sekcja_type" > 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="f_1100l_czestotliwosc" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_f_110

0l_czestotliwosc_sekcja_wnio_f_1100l_czestotliwosc_type"  /> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 
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 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_f_1100l_

wysokosc_sekcja_wnio_f_1100l_wysokosc_type" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:complexType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_f_1100l_

wysokosc_sekcja_type" > 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="f_1100l_wysokosc" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_f_110

0l_wysokosc_sekcja_wnio_f_1100l_wysokosc_type"  /> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_f_KP7_sta

wka_sekcja_wnio_f_KP7_stawka_type" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:complexType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_f_KP7_sta

wka_sekcja_type" > 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="f_KP7_stawka" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_f_KP

7_stawka_sekcja_wnio_f_KP7_stawka_type"  /> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_f_KP7_lic

zba_sekcja_wnio_f_KP7_liczba_type" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:complexType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_f_KP7_lic

zba_sekcja_type" > 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="f_KP7_liczba" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_f_KP

7_liczba_sekcja_wnio_f_KP7_liczba_type"  /> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_f_76_wys

okosc_sekcja_wnio_f_76_wysokosc_type" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:complexType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_f_76_wys

okosc_sekcja_type" > 

  <xs:sequence> 
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   <xs:element name="f_76_wysokosc" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_f_76_

wysokosc_sekcja_wnio_f_76_wysokosc_type"  /> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_f_75_czes

totliwosc_sekcja_wnio_f_75_czestotliwosc_type" > 

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

   <xs:enumeration value="1.0" /> 

   <xs:enumeration value="2.2" /> 

   <xs:enumeration value="4.3" /> 

   <xs:enumeration value="8.6" /> 

   <xs:enumeration value="13.0" /> 

   <xs:enumeration value="17.3" /> 

   <xs:enumeration value="21.7" /> 

   <xs:enumeration value="26.0" /> 

  </xs:restriction> 

 </xs:simpleType> 

 <xs:complexType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_f_75_czes

totliwosc_sekcja_type" > 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="f_75_czestotliwosc" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_f_75_

czestotliwosc_sekcja_wnio_f_75_czestotliwosc_type"  /> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_f_74_licz

ba_sekcja_wnio_f_74_liczba_type" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:complexType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_f_74_licz

ba_sekcja_type" > 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="f_74_liczba" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_f_74_

liczba_sekcja_wnio_f_74_liczba_type"  /> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_f_72_poj

emnik_sekcja_wnio_f_72_pojemnik_type" > 

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

   <xs:enumeration value="1" /> 

   <xs:enumeration value="2" /> 

   <xs:enumeration value="3" /> 

   <xs:enumeration value="4" /> 

  </xs:restriction> 

 </xs:simpleType> 
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 <xs:complexType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_f_72_poj

emnik_sekcja_type" > 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="f_72_pojemnik" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_f_72_

pojemnik_sekcja_wnio_f_72_pojemnik_type"  /> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_f_81_wys

okosc_sekcja_wnio_f_81_wysokosc_type" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:complexType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_f_81_wys

okosc_sekcja_type" > 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="f_81_wysokosc" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_f_81_

wysokosc_sekcja_wnio_f_81_wysokosc_type"  /> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_f_79_licz

ba_sekcja_wnio_f_79_liczba_type" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:complexType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_f_79_licz

ba_sekcja_type" > 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="f_79_liczba" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_f_79_

liczba_sekcja_wnio_f_79_liczba_type"  /> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_f_78_sta

wka_sekcja_wnio_f_78_stawka_type" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:complexType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_f_78_sta

wka_sekcja_type" > 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="f_78_stawka" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_f_78_

stawka_sekcja_wnio_f_78_stawka_type"  /> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 
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 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_f_77_poj

emnik_sekcja_wnio_f_77_pojemnik_type" > 

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

   <xs:enumeration value="1" /> 

   <xs:enumeration value="2" /> 

   <xs:enumeration value="3" /> 

   <xs:enumeration value="4" /> 

  </xs:restriction> 

 </xs:simpleType> 

 <xs:complexType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_f_77_poj

emnik_sekcja_type" > 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="f_77_pojemnik" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_f_77_

pojemnik_sekcja_wnio_f_77_pojemnik_type"  /> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_f_86_wys

okosc_sekcja_wnio_f_86_wysokosc_type" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:complexType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_f_86_wys

okosc_sekcja_type" > 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="f_86_wysokosc" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_f_86_

wysokosc_sekcja_wnio_f_86_wysokosc_type"  /> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_f_85_czes

totliwosc_sekcja_wnio_f_85_czestotliwosc_type" > 

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

   <xs:enumeration value="1.0" /> 

   <xs:enumeration value="2.2" /> 

   <xs:enumeration value="4.3" /> 

   <xs:enumeration value="8.6" /> 

   <xs:enumeration value="13.0" /> 

   <xs:enumeration value="17.3" /> 

   <xs:enumeration value="21.7" /> 

   <xs:enumeration value="26.0" /> 

  </xs:restriction> 

 </xs:simpleType> 

 <xs:complexType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_f_85_czes

totliwosc_sekcja_type" > 

  <xs:sequence> 
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   <xs:element name="f_85_czestotliwosc" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_f_85_

czestotliwosc_sekcja_wnio_f_85_czestotliwosc_type"  /> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_f_84_licz

ba_sekcja_wnio_f_84_liczba_type" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:complexType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_f_84_licz

ba_sekcja_type" > 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="f_84_liczba" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_f_84_

liczba_sekcja_wnio_f_84_liczba_type"  /> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_f_83_sta

wka_sekcja_wnio_f_83_stawka_type" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:complexType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_f_83_sta

wka_sekcja_type" > 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="f_83_stawka" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_f_83_

stawka_sekcja_wnio_f_83_stawka_type"  /> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_f_82_poj

emnik_sekcja_wnio_f_82_pojemnik_type" > 

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

   <xs:enumeration value="1" /> 

   <xs:enumeration value="2" /> 

   <xs:enumeration value="3" /> 

   <xs:enumeration value="4" /> 

  </xs:restriction> 

 </xs:simpleType> 

 <xs:complexType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_f_82_poj

emnik_sekcja_type" > 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="f_82_pojemnik" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_f_82_

pojemnik_sekcja_wnio_f_82_pojemnik_type"  /> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 20 – Poz. 2142



 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_f_suma_s

ekcja_wnio_f_suma_type" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:complexType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_f_suma_s

ekcja_type" > 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="f_suma" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_f_su

ma_sekcja_wnio_f_suma_type"  /> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_f_KP7_cz

estotliwosc_sekcja_wnio_f_KP7_czestotliwosc_type" > 

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

   <xs:enumeration value="1.0" /> 

   <xs:enumeration value="2.2" /> 

   <xs:enumeration value="4.3" /> 

   <xs:enumeration value="8.6" /> 

   <xs:enumeration value="13.0" /> 

   <xs:enumeration value="17.3" /> 

   <xs:enumeration value="21.7" /> 

   <xs:enumeration value="26.0" /> 

  </xs:restriction> 

 </xs:simpleType> 

 <xs:complexType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_f_KP7_cz

estotliwosc_sekcja_type" > 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="f_KP7_czestotliwosc" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_f_KP

7_czestotliwosc_sekcja_wnio_f_KP7_czestotliwosc_type"  /> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_f_KP7_wy

sokosc_sekcja_wnio_f_KP7_wysokosc_type" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:complexType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_f_KP7_wy

sokosc_sekcja_type" > 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="f_KP7_wysokosc" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_f_KP

7_wysokosc_sekcja_wnio_f_KP7_wysokosc_type"  /> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 
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 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_h_suma_

kwot_sekcja_wnio_h_suma_kwot_type" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:complexType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_h_suma_

kwot_sekcja_type" > 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="h_suma_kwot" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_h_su

ma_kwot_sekcja_wnio_h_suma_kwot_type"  /> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_i_nazwisk

o_type" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_i_imie_ty

pe" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_i_data_ty

pe" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_b4_nr_do

mu_type" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_b4_nr_lo

kalu_type" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_b4_gmina

_type" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_b4_ulica_

type" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_b4_miejs

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_b5_woje

wodztwo_type" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_b5_kraj_t

ype" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_b5_powia

t_type" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_b5_gmina

_type" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_b5_ulica_

type" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_b5_miejs

cowosc_type" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_d_okolicz

nosc_sekcja_wnio_d_okolicznosc_type" > 

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

   <xs:enumeration value="1" /> 

   <xs:enumeration value="2" /> 

   <xs:enumeration value="3" /> 

  </xs:restriction> 

 </xs:simpleType> 

 <xs:complexType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_d_okolicz

nosc_sekcja_type" > 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="d_okolicznosc" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_d_ok

olicznosc_sekcja_wnio_d_okolicznosc_type"  /> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 
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 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_e_liczba_

osob_sekcja_wnio_e_liczba_osob_type" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:complexType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_e_liczba_

osob_sekcja_type" > 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="e_liczba_osob" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_e_licz

ba_osob_sekcja_wnio_e_liczba_osob_type"  /> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_e_stawka

_sekcja_wnio_e_stawka_type" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:complexType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_e_stawka

_sekcja_type" > 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="e_stawka" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_e_sta

wka_sekcja_wnio_e_stawka_type"  /> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_e_suma_s

ekcja_wnio_e_suma_type" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:complexType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_e_suma_s

ekcja_type" > 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="e_suma" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_e_su

ma_sekcja_wnio_e_suma_type"  /> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_b4_telefo

n_type" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_b4_kod_p

ocztowy_type" > 

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

 </xs:simpleType> 
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 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_b5_nr_do

mu_type" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_b5_nr_lo

kalu_type" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_b5_telefo

n_type" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_b5_kod_p

ocztowy_type" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_c_nr_dzia

lki_type" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_c_nr_loka

lu_type" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_c_nr_do

mu_type" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_c_ulica_ty

pe" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_c_kod_po

cztowy_type" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_c_miejsco

wosc_type" > 

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

 </xs:simpleType> 
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 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_c1_nieruc

homosc_type" > 

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

   <xs:enumeration value="1" /> 

   <xs:enumeration value="2" /> 

   <xs:enumeration value="3" /> 

  </xs:restriction> 

 </xs:simpleType> 

 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_d_pierws

za_sekcja_wnio_d_od_kiedy_obowiazuje_type" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:complexType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_d_pierws

za_sekcja_type" > 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="d_od_kiedy_obowiazuje" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_d_pie

rwsza_sekcja_wnio_d_od_kiedy_obowiazuje_type"  /> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_f_120l_st

awka_sekcja_wnio_f_120l_stawka_type" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:complexType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_f_120l_st

awka_sekcja_type" > 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="f_120l_stawka" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_f_120

l_stawka_sekcja_wnio_f_120l_stawka_type"  /> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_f_120l_lic

zba_sekcja_wnio_f_120l_liczba_type" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:complexType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_f_120l_lic

zba_sekcja_type" > 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="f_120l_liczba" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_f_120

l_liczba_sekcja_wnio_f_120l_liczba_type"  /> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 
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 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_f_120l_cz

estotliwosc_sekcja_wnio_f_120l_czestotliwosc_type" > 

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

   <xs:enumeration value="1.0" /> 

   <xs:enumeration value="2.2" /> 

   <xs:enumeration value="4.3" /> 

   <xs:enumeration value="8.6" /> 

   <xs:enumeration value="13.0" /> 

   <xs:enumeration value="17.3" /> 

   <xs:enumeration value="21.7" /> 

   <xs:enumeration value="26.0" /> 

  </xs:restriction> 

 </xs:simpleType> 

 <xs:complexType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_f_120l_cz

estotliwosc_sekcja_type" > 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="f_120l_czestotliwosc" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_f_120

l_czestotliwosc_sekcja_wnio_f_120l_czestotliwosc_type"  /> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_a_rodzaj_

wladania_type" > 

  <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="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_a_inne_s

ekcja_wnio_a_inne_type" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:complexType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_a_inne_s

ekcja_type" > 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="a_inne" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_a_inn

e_sekcja_wnio_a_inne_type"  /> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_b_skladaj

acy_type" > 

  <xs:restriction base="xs:string"  > 
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   <xs:enumeration value="1" /> 

   <xs:enumeration value="2" /> 

   <xs:enumeration value="3" /> 

  </xs:restriction> 

 </xs:simpleType> 

 <xs:complexType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_type" > 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="f_73_stawka_sekcja" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_f_73_

stawka_sekcja_type" minOccurs="0" maxOccurs="1"  /> 

   <xs:element name="f_80_czestotliwosc_sekcja" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_f_80_

czestotliwosc_sekcja_type" minOccurs="0" maxOccurs="1"  /> 

   <xs:element name="b4_powiat" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_b4_p

owiat_type"  /> 

   <xs:element name="f_120l_wysokosc_sekcja" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_f_120

l_wysokosc_sekcja_type" minOccurs="0" maxOccurs="1"  /> 

   <xs:element name="b4_wojewodztwo" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_b4_w

ojewodztwo_type"  /> 

   <xs:element name="b4_kraj" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_b4_k

raj_type"  /> 

   <xs:element name="g_stawka_sekcja" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_g_sta

wka_sekcja_type" minOccurs="0" maxOccurs="1"  /> 

   <xs:element name="g_liczba_garazy_sekcja" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_g_licz

ba_garazy_sekcja_type" minOccurs="0" maxOccurs="1"  /> 

   <xs:element name="g_czestotliwosc_sekcja" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_g_cze

stotliwosc_sekcja_type" minOccurs="0" maxOccurs="1"  /> 

   <xs:element name="g_wysokosc_miesiecznej_sekcja" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_g_wy

sokosc_miesiecznej_sekcja_type" minOccurs="0" maxOccurs="1"  /> 

   <xs:element name="b1_imie_sekcja" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_b1_i

mie_sekcja_type" minOccurs="0" maxOccurs="1"  /> 

   <xs:element name="b1_nazwisko_sekcja" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_b1_n

azwisko_sekcja_type" minOccurs="0" maxOccurs="1"  /> 

   <xs:element name="b1_pesel_sekcja" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_b1_p

esel_sekcja_type" minOccurs="0" maxOccurs="1"  /> 

   <xs:element name="b2_data_urodzenia_sekcja" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_b2_d

ata_urodzenia_sekcja_type" minOccurs="0" maxOccurs="1"  /> 
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   <xs:element name="b2_numer_seria_sekcja" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_b2_n

umer_seria_sekcja_type" minOccurs="0" maxOccurs="1"  /> 

   <xs:element name="b2_kraj_wydania_sekcja" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_b2_k

raj_wydania_sekcja_type" minOccurs="0" maxOccurs="1"  /> 

   <xs:element name="b3_pelna_nazwa_sekcja" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_b3_p

elna_nazwa_sekcja_type" minOccurs="0" maxOccurs="1"  /> 

   <xs:element name="b3_nip_sekcja" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_b3_ni

p_sekcja_type" minOccurs="0" maxOccurs="1"  /> 

   <xs:element name="b3_regon_sekcja" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_b3_r

egon_sekcja_type" minOccurs="0" maxOccurs="1"  /> 

   <xs:element name="d_wystapienie_sekcja" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_d_wy

stapienie_sekcja_type" minOccurs="0" maxOccurs="1"  /> 

   <xs:element name="d_korekta_sekcja" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_d_ko

rekta_sekcja_type" minOccurs="0" maxOccurs="1"  /> 

   <xs:element name="c1_dzial_f_g_sekcja" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_c1_d

zial_f_g_sekcja_type" minOccurs="0" maxOccurs="1"  /> 

   <xs:element name="c1_dzial_e_sekcja" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_c1_d

zial_e_sekcja_type" minOccurs="0" maxOccurs="1"  /> 

   <xs:element name="c1_dzial_e_f_g_sekcja" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_c1_d

zial_e_f_g_sekcja_type" minOccurs="0" maxOccurs="1"  /> 

   <xs:element name="f_240l_stawka_sekcja" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_f_240

l_stawka_sekcja_type" minOccurs="0" maxOccurs="1"  /> 

   <xs:element name="f_240l_liczba_sekcja" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_f_240

l_liczba_sekcja_type" minOccurs="0" maxOccurs="1"  /> 

   <xs:element name="f_240l_czestotliwosc_sekcja" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_f_240

l_czestotliwosc_sekcja_type" minOccurs="0" maxOccurs="1"  /> 

   <xs:element name="f_240l_wysokosc_sekcja" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_f_240

l_wysokosc_sekcja_type" minOccurs="0" maxOccurs="1"  /> 

   <xs:element name="f_1100l_stawka_sekcja" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_f_110

0l_stawka_sekcja_type" minOccurs="0" maxOccurs="1"  /> 

   <xs:element name="f_1100l_liczba_sekcja" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_f_110

0l_liczba_sekcja_type" minOccurs="0" maxOccurs="1"  /> 

   <xs:element name="f_1100l_czestotliwosc_sekcja" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_f_110

0l_czestotliwosc_sekcja_type" minOccurs="0" maxOccurs="1"  /> 
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   <xs:element name="f_1100l_wysokosc_sekcja" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_f_110

0l_wysokosc_sekcja_type" minOccurs="0" maxOccurs="1"  /> 

   <xs:element name="f_KP7_stawka_sekcja" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_f_KP

7_stawka_sekcja_type" minOccurs="0" maxOccurs="1"  /> 

   <xs:element name="f_KP7_liczba_sekcja" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_f_KP

7_liczba_sekcja_type" minOccurs="0" maxOccurs="1"  /> 

   <xs:element name="f_76_wysokosc_sekcja" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_f_76_

wysokosc_sekcja_type" minOccurs="0" maxOccurs="1"  /> 

   <xs:element name="f_75_czestotliwosc_sekcja" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_f_75_

czestotliwosc_sekcja_type" minOccurs="0" maxOccurs="1"  /> 

   <xs:element name="f_74_liczba_sekcja" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_f_74_

liczba_sekcja_type" minOccurs="0" maxOccurs="1"  /> 

   <xs:element name="f_72_pojemnik_sekcja" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_f_72_

pojemnik_sekcja_type" minOccurs="0" maxOccurs="1"  /> 

   <xs:element name="f_81_wysokosc_sekcja" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_f_81_

wysokosc_sekcja_type" minOccurs="0" maxOccurs="1"  /> 

   <xs:element name="f_79_liczba_sekcja" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_f_79_

liczba_sekcja_type" minOccurs="0" maxOccurs="1"  /> 

   <xs:element name="f_78_stawka_sekcja" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_f_78_

stawka_sekcja_type" minOccurs="0" maxOccurs="1"  /> 

   <xs:element name="f_77_pojemnik_sekcja" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_f_77_

pojemnik_sekcja_type" minOccurs="0" maxOccurs="1"  /> 

   <xs:element name="f_86_wysokosc_sekcja" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_f_86_

wysokosc_sekcja_type" minOccurs="0" maxOccurs="1"  /> 

   <xs:element name="f_85_czestotliwosc_sekcja" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_f_85_

czestotliwosc_sekcja_type" minOccurs="0" maxOccurs="1"  /> 

   <xs:element name="f_84_liczba_sekcja" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_f_84_

liczba_sekcja_type" minOccurs="0" maxOccurs="1"  /> 

   <xs:element name="f_83_stawka_sekcja" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_f_83_

stawka_sekcja_type" minOccurs="0" maxOccurs="1"  /> 

   <xs:element name="f_82_pojemnik_sekcja" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_f_82_

pojemnik_sekcja_type" minOccurs="0" maxOccurs="1"  /> 

   <xs:element name="f_suma_sekcja" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_f_su

ma_sekcja_type" minOccurs="0" maxOccurs="1"  /> 
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   <xs:element name="f_KP7_czestotliwosc_sekcja" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_f_KP

7_czestotliwosc_sekcja_type" minOccurs="0" maxOccurs="1"  /> 

   <xs:element name="f_KP7_wysokosc_sekcja" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_f_KP

7_wysokosc_sekcja_type" minOccurs="0" maxOccurs="1"  /> 

   <xs:element name="h_suma_kwot_sekcja" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_h_su

ma_kwot_sekcja_type" minOccurs="0" maxOccurs="1"  /> 

   <xs:element name="i_nazwisko" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_i_naz

wisko_type"  /> 

   <xs:element name="i_imie" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_i_imi

e_type"  /> 

   <xs:element name="i_data" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_i_dat

a_type"  /> 

   <xs:element name="b4_nr_domu" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_b4_n

r_domu_type"  /> 

   <xs:element name="b4_nr_lokalu" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_b4_n

r_lokalu_type"  /> 

   <xs:element name="b4_gmina" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_b4_g

mina_type"  /> 

   <xs:element name="b4_ulica" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_b4_ul

ica_type"  /> 

   <xs:element name="b4_miejscowosc" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_b4_

miejscowosc_type"  /> 

   <xs:element name="b5_wojewodztwo" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_b5_w

ojewodztwo_type"  /> 

   <xs:element name="b5_kraj" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_b5_k

raj_type"  /> 

   <xs:element name="b5_powiat" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_b5_p

owiat_type"  /> 

   <xs:element name="b5_gmina" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_b5_g

mina_type"  /> 

   <xs:element name="b5_ulica" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_b5_ul

ica_type"  /> 

   <xs:element name="b5_miejscowosc" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_b5_

miejscowosc_type"  /> 
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   <xs:element name="d_okolicznosc_sekcja" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_d_ok

olicznosc_sekcja_type" minOccurs="0" maxOccurs="1"  /> 

   <xs:element name="e_liczba_osob_sekcja" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_e_licz

ba_osob_sekcja_type" minOccurs="0" maxOccurs="1"  /> 

   <xs:element name="e_stawka_sekcja" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_e_sta

wka_sekcja_type" minOccurs="0" maxOccurs="1"  /> 

   <xs:element name="e_suma_sekcja" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_e_su

ma_sekcja_type" minOccurs="0" maxOccurs="1"  /> 

   <xs:element name="b4_telefon" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_b4_t

elefon_type"  /> 

   <xs:element name="b4_kod_pocztowy" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_b4_k

od_pocztowy_type"  /> 

   <xs:element name="b5_nr_domu" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_b5_n

r_domu_type"  /> 

   <xs:element name="b5_nr_lokalu" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_b5_n

r_lokalu_type"  /> 

   <xs:element name="b5_telefon" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_b5_t

elefon_type"  /> 

   <xs:element name="b5_kod_pocztowy" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_b5_k

od_pocztowy_type"  /> 

   <xs:element name="c_nr_dzialki" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_c_nr_

dzialki_type"  /> 

   <xs:element name="c_nr_lokalu" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_c_nr_

lokalu_type"  /> 

   <xs:element name="c_nr_domu" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_c_nr_

domu_type"  /> 

   <xs:element name="c_ulica" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_c_uli

ca_type"  /> 

   <xs:element name="c_kod_pocztowy" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_c_ko

d_pocztowy_type"  /> 

   <xs:element name="c_miejscowosc" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_c_mi

ejscowosc_type"  /> 

   <xs:element name="c1_nieruchomosc" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_c1_ni

eruchomosc_type"  /> 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 32 – Poz. 2142



   <xs:element name="d_pierwsza_sekcja" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_d_pie

rwsza_sekcja_type" minOccurs="0" maxOccurs="1"  /> 

   <xs:element name="f_120l_stawka_sekcja" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_f_120

l_stawka_sekcja_type" minOccurs="0" maxOccurs="1"  /> 

   <xs:element name="f_120l_liczba_sekcja" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_f_120

l_liczba_sekcja_type" minOccurs="0" maxOccurs="1"  /> 

   <xs:element name="f_120l_czestotliwosc_sekcja" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_f_120

l_czestotliwosc_sekcja_type" minOccurs="0" maxOccurs="1"  /> 

   <xs:element name="a_rodzaj_wladania" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_a_ro

dzaj_wladania_type"  /> 

   <xs:element name="a_inne_sekcja" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_a_inn

e_sekcja_type" minOccurs="0" maxOccurs="1"  /> 

   <xs:element name="b_skladajacy" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_b_skl

adajacy_type"  /> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_atrformat_type" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:simpleType 

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_atrkodowanie_type" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:complexType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_type" 

> 

  <xs:complexContent> 

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

    <xs:sequence> 

     <xs:element name="Wartosc" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_type" /> 

    </xs:sequence> 

   </xs:extension> 

  </xs:complexContent> 

 </xs:complexType> 

 <xs:complexType name="documentSchema_wnio_Dokument_type" > 

  <xs:sequence> 

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

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

   <xs:element name="TrescDokumentu" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_type"  /> 

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

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

 <xs:complexType name="documentSchema_type" > 
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  <xs:sequence> 

   <xs:element name="Dokument" 

type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_type"  /> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

 <xs:element name="Dokument" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_type"  /> 

</xs:schema> 
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