
UCHWAŁA NR XIII/90/20
RADY GMINY STARY LUBOTYŃ

z dnia 22 stycznia 2020 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) i art. 6 n ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór formularza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do 
niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w terminie:

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, w przypadku nieruchomości 
zamieszkałych,

2) do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą 
ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są złożyć deklarację, o której mowa w § 1, do 
Wójta Gminy Stary Lubotyń osobiście lub pocztą.

§ 3. Deklaracje, o których mowa w § 1, mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
z zachowanie następujących warunków i trybu:

1) format elektroniczny deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określony 
jest w formacie danych XML,

2) układ informacji i powiązań między nimi w deklaracji, w formie danych XML określa załącznik Nr 2 do 
niniejszej uchwały,

3) deklaracje należy przesłać za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej 
ePUAP,

4) deklaracja przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 
2001 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 162 z późn. zm.) lub 
podpisem potwierdzonym zaufanym profilem „ePUAP” zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 700 z późn. zm.)

§ 4. Traci moc uchwała XIII/89/16 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 9 czerwca 2016 roku w sprawie 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Lubotyń.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Legacki
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POLA JASNE NALEŻY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB 
NIEBIESKIM KOLOREM 

 

DEKLARACJA 

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 
Podstawa prawna: 

 

Składający: 

 

Termin składania: 

 

 

 

Miejsce składania: 

Ustawa 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.). 

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. 
 

W terminie 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca, jak również w terminie do 10 dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości 
należnej opłaty za  gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

     Urząd Gminy w Starym Lubotyniu, Stary Lubotyń 42, 07-303 Stary Lubotyń. 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

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

WÓJT GMINY STARY LUBOTYŃ 

STARY LUBOTYŃ  42 

07-303 Stary Lubotyń 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (właściwą odpowiedź zaznaczyć znakiem x ) 

2. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwą pozycję): 

 Pierwsza deklaracja – data powstania obowiązku ………………………………………. 

 Nowa deklaracja (zmiana danych) – data zmiany ………………………………………… 

 Korekta deklaracji  

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ 

3. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwą pozycję): 

 właściciel nieruchomości  współwłaściciel  użytkownik wieczysty 

 inny  jednostka organizacyjna lub osoba  

posiadająca nieruchomość w zarządzie  

lub użytkowaniu 

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

D1. DANE IDENTYFIKACYJNE 

4. Nazwisko 

 
 

5. Imię/ imiona 

 
 

6. Numer telefonu 

 

 

7. PESEL 

 

 

D2. ADRES ZAMIESZKANIA 

8. Kraj 

 

 

9. Województwo 

 

 

10. Powiat 

 

 

11. Gmina 

 

 

12. Ulica 

 

 

13. Nr domu/ nr lokalu 

 

 

14. Miejscowość 
 

 

15. Kod pocztowy 
 

 

16. Poczta 
 

 

E. OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY 

17. Miejscowość 

 
 

18. Numer domu 

 
 

19. Numer lokalu 

 
 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/90/20

Rady Gminy Stary Lubotyń

z dnia 22 stycznia 2020 r.
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F. USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Oświadczam, że nieruchomość wskazana w części E jest zabudowana 
budynkiem mieszkalnym, posiada kompostownik przydomowy i są w nim 

kompostowane bioodpady stanowiące odpady komunalne 

 TAK 

 

 NIE 

 

Liczba  osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części E 20.  
 

 

 
liczba osób 

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi miesięcznie na 

mieszkańca, określona w uchwale Rady Gminy Stary Lubotyń w sprawie 
wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. 

21.  

 
zł/mieszkańca/miesiąc 

Kwota opłaty miesięcznej (kwotę z poz.  21 należy pomnożyć przez 

liczbę osób wskazaną w poz. 20) 

22. 
 

 

 

zł/miesiąc 

F1. DANE DOTYCZĄCE CZĘŚCIOWEGO  ZWOLNIENIA Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (należy 

wypełnić w przypadku zaznaczenia posiadania kompostownika) 

Kwota przysługującego zwolnienia określona w obowiązującej uchwale rady Gminy Stary Lubotyń w sprawie 

wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami oraz ustalenia stawki tej opłaty 

 

23. 

Wysokość miesięcznego zwolnienia (kwotę z poz.  23 należy pomnożyć przez liczbę osób wskazaną w poz. 20). 

 

 

24. 

Wysokość miesięcznej opłaty po odliczeniu częściowego zwolnienia (miesięczną kwotę opłaty z poz. 22 

pomniejszyć o wysokość miesięcznego zwolnienia wykazaną w poz. 24) 

 

25. 

G. Informacje wskazane w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Ray (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia 

dyrektywy  95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej także RODO) informuję, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy w Starym Lubotyniu, 07-303 Stary Lubotyń tel. (29) 644-64-22, email: 

wojt@lubotyn.pl 
 2) Administrator danych osobowych  powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD) nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym 

można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@lubotyn..pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z prowadzeniem gospodarki odpadami komunalnymi odbieranymi z nieruchomości 
zamieszkałych na terenie Gminy Stary Lubotyń  zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

4) Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym na podstawie prawa, operatorowi pocztowemu i kurierowi w celu doręczenia 

korespondencji papierowej, oraz podmiotom przetwarzającym: 
a/ każdorazowemu podmiotowi gospodarczemu odbierającemu odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Stary Lubotyń. 

b/ podmiotowi, któremu powierzono dane osobowe w związku z techniczną kompleksową obsługą informatyczną systemu odpadów komunalnych w Gminie 
Stary Lubotyń. 

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. 

z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.) 

7) Posiada Pani/Pan  prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne - prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. 

Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej. 
8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie określonym przez ustawą z dnia 13września 1996 o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) i rozporządzenie RODO, w pozostałym zakresie jest zaś dobrowolne. 

 

H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

26. Imię 
 

 

27. Nazwisko 
 

 

28. Data wypełnienia (dzień-miesiąc-rok) 

 
 

29. Czytelny podpis ( z podaniem imienia i nazwiska) 

POUCZENIE 

Na podstawie  art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1438 z późn. zm.) niniejsza 
deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. 

H. ADNOTACJE ORGANU 

30. Uwagi organu 

 
 

 

 
 

 

Id: 7FE7278F-05A2-4BED-A66C-A968C9EE13E7. Podpisany



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/90/20

Rady Gminy Stary Lubotyń

z dnia 22 stycznia 2020 r.

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

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

targetNamespace="http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/j453w4cqs2/Wzor/"

attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified"

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

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

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

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

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

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

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:dek="http://epuap.gov.pl/femodel-

web/wzor_lokalny/ j453w4cqs2/Wzor/" >

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

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

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

schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.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_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID0_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:simpleType

name="documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID1_type"

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

name="documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID2_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
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name="documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID3_type"

><xs:restriction base="oso:ImieTyp" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType

name="documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID5_type"

><xs:restriction base="oso:PESELTyp" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType

name="documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID6_type"

><xs:restriction base="adr:KrajTyp" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType

name="documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID7_type"

><xs:restriction base="adr:WojewodztwoTyp" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType

name="documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID8_type"

><xs:restriction base="adr:PowiatTyp" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType

name="documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID9_type"

><xs:restriction base="adr:GminaTyp" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType

name="documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID10_type"

><xs:restriction base="adr:ULICTyp" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType

name="documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID11_type"

><xs:restriction base="adr:BudynekTyp" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType

name="documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID12_type"

><xs:restriction base="adr:LokalTyp" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType

name="documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID13_type"

><xs:restriction base="adr:MiejscowoscTyp" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType

name="documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID14_type"

><xs:restriction base="adr:KodPocztowyTyp" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType

name="documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID15_type"

><xs:restriction base="adr:PocztaTyp" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType

name="documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID16_type"

><xs:restriction base="adr:GminaTyp" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType

name="documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID17_type"

><xs:restriction base="adr:ULICTyp" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType

name="documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID18_type"

><xs:restriction base="adr:BudynekTyp" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType

name="documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID19_type"

><xs:restriction base="adr:LokalTyp" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType

name="documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID20_type"

><xs:restriction base="adr:MiejscowoscTyp" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType

name="documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID21_type"

><xs:restriction base="adr:KodPocztowyTyp" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType

name="documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID22_type"

><xs:restriction base="adr:PocztaTyp" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType

name="documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID23_type"
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><xs:restriction base="xsd:string" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType

name="documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID24_type"

><xs:restriction base="xs:string" ><xs:enumeration value="1" /><xs:enumeration value="2"

/></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType

name="documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID25_type"

><xs:restriction base="xs:string" ><xs:enumeration value="1" /><xs:enumeration value="2"

/></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType

name="documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID26_type"

><xs:restriction base="xsd:int" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType

name="documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID27_type"

><xs:restriction base="xsd:float" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType

name="documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID28_type"

><xs:restriction base="xsd:float" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType

name="documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID29_type"

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

name="documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID30_type"

><xs:restriction base="xsd:float" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType

name="documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID31_type"

><xs:restriction base="xsd:int" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType

name="documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID32_type"

><xs:restriction base="xsd:float" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType

name="documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID33_type"

><xs:restriction base="xsd:float" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType

name="documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID34_type"

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

name="documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID35_type"

><xs:restriction base="adr:MiejscowoscTyp" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType

name="documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID36_type"

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

name="documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID4_type"

><xs:restriction base="oso:CzlonNazwiskaTyp" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:complexType

name="documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_type"

><xs:sequence><xs:element name="ID0"

type="dek:documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID0_type"

></xs:element><xs:element name="ID1"

type="dek:documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID1_type"

></xs:element><xs:element name="ID2"

type="dek:documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID2_type"

></xs:element><xs:element name="ID3"
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type="dek:documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID3_type"

></xs:element><xs:element name="ID5"

type="dek:documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID5_type"

></xs:element><xs:element name="ID6"

type="dek:documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID6_type"

></xs:element><xs:element name="ID7"

type="dek:documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID7_type"

></xs:element><xs:element name="ID8"

type="dek:documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID8_type"

></xs:element><xs:element name="ID9"

type="dek:documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID9_type"

></xs:element><xs:element name="ID10"

type="dek:documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID10_type"

></xs:element><xs:element name="ID11"

type="dek:documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID11_type"

></xs:element><xs:element name="ID12"

type="dek:documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID12_type"

></xs:element><xs:element name="ID13"

type="dek:documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID13_type"

></xs:element><xs:element name="ID14"

type="dek:documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID14_type"

></xs:element><xs:element name="ID15"

type="dek:documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID15_type"

></xs:element><xs:element name="ID16"

type="dek:documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID16_type"

></xs:element><xs:element name="ID17"

type="dek:documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID17_type"

></xs:element><xs:element name="ID18"

type="dek:documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID18_type"

></xs:element><xs:element name="ID19"

type="dek:documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID19_type"

></xs:element><xs:element name="ID20"

type="dek:documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID20_type"

></xs:element><xs:element name="ID21"

type="dek:documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID21_type"

></xs:element><xs:element name="ID22"

type="dek:documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID22_type"

></xs:element><xs:element name="ID23"

type="dek:documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID23_type"
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></xs:element><xs:element name="ID24"

type="dek:documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID24_type"

></xs:element><xs:element name="ID25"

type="dek:documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID25_type"

></xs:element><xs:element name="ID26"

type="dek:documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID26_type"

></xs:element><xs:element name="ID27"

type="dek:documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID27_type"

></xs:element><xs:element name="ID28"

type="dek:documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID28_type"

></xs:element><xs:element name="ID29"

type="dek:documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID29_type"

></xs:element><xs:element name="ID30"

type="dek:documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID30_type"

></xs:element><xs:element name="ID31"

type="dek:documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID31_type"

></xs:element><xs:element name="ID32"

type="dek:documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID32_type"

></xs:element><xs:element name="ID33"

type="dek:documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID33_type"

></xs:element><xs:element name="ID34"

type="dek:documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID34_type"

></xs:element><xs:element name="ID35"

type="dek:documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID35_type"

></xs:element><xs:element name="ID36"

type="dek:documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID36_type"

></xs:element><xs:element name="ID4"

type="dek:documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID4_type"

></xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:simpleType

name="documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_atrformat_type">

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

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType

name="documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_atrkodowanie_type">

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

</xs:simpleType>

<xs:complexType

name="documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID1_dek_Tresc

Dokumentu_type" >

<xs:sequence>

<xs:element name="Wartosc"

type="dek:documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID1_dek_Tr

escDokumentu_dek_Wartosc_type" >

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType

name="documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID1_type" >

<xs:sequence>

<xs:element name="TrescDokumentu"

type="dek:documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID1_dek_Tr

escDokumentu_type" >

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType

name="documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_type" >

<xs:sequence>

<xs:element name="ID1"

type="dek:documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_dek_ID1_type"

minOccurs="0" maxOccurs="1" >

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_type">

<xs:complexContent>

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

<xs:sequence>

<xs:element name="Wartosc"

type="dek:documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_dek_Wartosc_type"/>

</xs:sequence>

</xs:extension>

</xs:complexContent>
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</xs:complexType>

<xs:complexType name="documentSchema_dek_Dokument_type">

<xs:sequence>

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

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

<xs:element name="TrescDokumentu"

type="dek:documentSchema_dek_Dokument_dek_TrescDokumentu_type"/>

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

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="documentSchema_type" >

<xs:sequence>

<xs:element name="Dokument" type="dek:documentSchema_dek_Dokument_type" >

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:element name="Dokument" type="dek:documentSchema_dek_Dokument_type" >

</xs:element>

</xs:schema>
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