
UCHWAŁA NR VIII/235/2019
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU

z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Elbląg oraz warunków i trybu 

składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 6m ust. 1, ust. 1a, ust. 1b, ust. 2 i art. 6n ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) 
uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej 
przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Miasto 
Elbląg, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej 
przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, 
położonych na terenie Gminy Miasto Elbląg, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej 
przez właścicieli nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w 
części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, położonych na 
terenie Gminy Miasto Elbląg, stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej 
przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, 
położonych na terenie Gminy Miasto Elbląg, stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji, które należy dołączyć 
do nowej deklaracji po zmianach:

1) dokument potwierdzający zamieszkanie poza nieruchomością objętą deklaracją, jeżeli zmiana 
spowodowała wygaśnięcie obowiązku ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

2) w odniesieniu do nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, 
dokument potwierdzający zmianę miejsca wykonywania działalności, likwidację działalności gospodarczej, 
zawieszenie działalności gospodarczej.

2. Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji, które należy złożyć na 
żądanie organu:

1) dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, a w szczególności: umowa nabycia nieruchomości, 
najmu, użytkowania, dzierżawy albo dożywocia.
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§ 6. 1. Deklaracje, o których mowa w § 1, 2, 3 właściciele nieruchomości są zobowiązani złożyć 
w Urzędzie Miejskim w Elblągu w terminie:

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej 
nieruchomości odpadów komunalnych,

2) do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych   będących podstawą 
ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej 
w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości.

2. Deklaracje, o których mowa w § 4 właściciele nieruchomości są zobowiązani złożyć w Urzędzie 
Miejskim w Elblągu w terminie:

1) 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,

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

3. Określa się następujące warunki i tryb składania deklaracji, o których mowa w § 1, 2, 3 i 4 za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej:

1) format elektroniczny deklaracji oraz układ informacji i powiązań między nimi określa załącznik Nr 5 do 
uchwały;

2) deklarację  udostępnia się w formacie XML w Biuletynie Informacji Publicznej;

3) złożenie deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej następuje poprzez wypełnienie 
deklaracji i przesłanie jej przez formularz elektroniczny umieszczony na elektronicznej platformie usług 
administracji publicznej ePUAP;

4) deklaracja przesłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 162 z późn. 
zm.) podpisem potwierdzonym profilem zaufanym lub profilem osobistym w rozumieniu ustawy z dnia 
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 
z 2019 r., poz. 700 z późn. zm.).

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląg.

§ 8. Traci moc uchwała Nr X/188/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 października 2015 r. w sprawie 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Elbląg (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 23 
listopada 2015 r., poz. 4204).

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Elblągu

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

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI     DOP – 1 
─ składana przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy 

 
 

                                                                                                                                                                                                        

Podstawa prawna: 
 
Składający: 
 
 
 
Termin składania: 
 
Organ: 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010), zwana dalej u.c.p.g. oraz ustawa z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.), zwana dalej Ordynacją podatkową. 
Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Miasto Elbląg, przez których rozumie się także współwłaścicieli, 
użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty 
władające nieruchomością. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, 
obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową.  
W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca oraz w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  
Prezydent Miasta Elbląg 

A.   MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 

1.  Urząd Miejski w Elblągu ul. Łączności 1 82-300 Elbląg 
 

B.   OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

2. Przyczyna złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)   

     Pierwsza deklaracja   Obowiązuje od (pkt 1 objaśnienia)  −−                                                                                                                                                 

(data zamieszkania – DD-MM-RR) 

     Nowa deklaracja (zmiana danych)   Obowiązuje od (pkt 2 i pkt 3 objaśnienia) −− 
                                                                                                              (data zmiany – DD-MM-RR) 

     Ustanie obowiązku uiszczania opłaty   Obowiązuje od  −− 
                                                                                                                         (data ustania obowiązku – DD-MM-RR) 

     Deklaracja korygująca   Obowiązuje (pkt 4 objaśnienia) od −− do −− 
                                                                                                                      (okres którego dotyczy korekta – DD-MM-RR) 

 
 

C.   PODMIOT SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ 

3. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
          

 

 
 

 

 
 

  
       Właściciel                                              

 
       Jednostka organizacyjna i osoba posiadająca      

nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu 

 

Wspólnota Mieszkaniowa 

 
   Najemca, dzierżawca  

 

       Współwłaściciel                                              

 
Użytkownik wieczysty 

 
Spółdzielnia Mieszkaniowa 

 
  Inny ………………… 

 
 

D.   DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
D.1. * dotyczy osób fizycznych (w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)    ** dotyczy osób prawnych 

4. Składający  (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
                        osoba fizyczna                     osoba prawna                   jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej    

5. Nazwisko i imię * / Nazwa pełna ** 
 
 
 6. Numer PESEL* (pole wymagane dla osób fizycznych) 
 

7. Numer NIP ** (pole wymagane dla osób prawnych) 
 

 

D.2. ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY**  

8. Kraj 
 

9. Województwo 
 

10. Powiat 
 

11. Gmina 
 

12. Ulica 
 

13. Nr domu 
 

14. Nr lokalu 
 

15. Miejscowość 
 

16. Kod pocztowy 
 

17. Poczta 
 

 

D.3.  ADRES DO KORESPONDENCJI – jeśli jest inny, niż adres nieruchomości z D.2. 

18. Kraj 
 

19. Województwo 
 

20. Powiat 
 

21. Gmina 
 

22. Ulica 
 

23. Nr domu 
 

24. Nr lokalu 
 

25. Miejscowość 
 

26. Kod pocztowy 
 

27. Poczta 
 

 

   

Załącznik Nr 1 

do Uchwały Rady Miejskiej w Elblągu  
Nr VIII/235/2019 z dnia 28.11.2019 r. 
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D.4. DANE NIERUCHOMOŚCI – na której powstają odpady komunalne 

28. Typ nieruchomości: (zaznaczyć właściwy  kwadrat) 

          1. Zabudowa jednorodzinna   2. Zabudowa wielorodzinna   

29. Czy deklaracja składana jest za wszystkie lokale zamieszkane? (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
      Jeśli NIE, proszę w poz. 32 wpisać numery lokali, za jakie jest składana deklaracja 

                                             □   TAK       □   NIE 

30. Ulica 
 

 31. Nr domu 
 

32. Nr lokalu/ i 
 

33. Nr nieruchomości  w ewidencji gruntów (w przypadku braku nr 
nieruchomości) 
 

 34. Obręb (w przypadku braku nr nieruchomości) 
 

35. Adres punktu wywozowego – ulica, nr domu, inne dane identyfikujące lokalizację pojemników   
 (należy wypełnić jeśli adres punktu wywozowego jest inny niż adres wskazany w poz. 30, 31, 32. - pkt 5 objaśnienia) 

 
                         

E. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU BIOODPADÓW 
      Wypełnia właściciel budynku mieszkalnego jednorodzinnego 

1
 

               

36. Oświadczenie (zaznaczyć właściwy  kwadrat) 
 

1. posiadam kompostownik i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne 
 

2. nie posiadam kompostownika i nie kompostuję w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne 
 

F.  OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
Na terenie nieruchomości wskazanej w części D.4. niniejszej deklaracji będzie prowadzona selektywna zbiórka odpadów 

komunalnych. 
2
  

F.1. Wypełniają właściciele nieruchomości, którzy w poz. 28 zaznaczyli kwadrat 1. 

Liczba mieszkańców w poszczególnych 
przedziałach 

Liczba 
mieszkańców 

zamieszkujących 
nieruchomość 
wskazaną w 
części D.4. 

Stawka opłaty 
ustalona uchwałą 
Rady Miejskiej w 

Elblągu  

Kwota miesięcznej 
opłaty 

 
(b x c) 

a b c d 

Liczba mieszkańców zamieszkujących nieruchomość 
wskazaną w części D.4., którzy stanowią od 1-go do 4-
go mieszkańca 
(liczbę mieszkańców należy wskazać w poz. 37) 

37. 
 
 
 

38. 
 
 

zł 

39. 
 
 

zł 

Liczba mieszkańców zamieszkujących nieruchomość 
wskazaną w części D.4., którzy stanowią od 5-go do 
10-go mieszkańca 
(liczbę mieszkańców należy wskazać w poz. 40) 

40. 
 
 

 

41. 
 
 

zł 

42. 
 
 

zł 

Liczba mieszkańców zamieszkujących nieruchomość 
wskazaną w części D.4., którzy stanowią od 11-go i 
powyżej mieszkańca 
(liczbę mieszkańców należy wskazać w poz. 43) 

43. 
 
 

 

44. 
 
 

zł 

45. 
 
 

zł 

Wysokość miesięcznej opłaty (suma poz. 39,42,45) 
46. 

 
zł 

Oświadczam, że na nieruchomości wskazanej w części D. 4. niniejszej deklaracji zamieszkuje: 
(w poz. 47 należy podać ogółem liczbę mieszkańców zamieszkujących nieruchomość – suma poz. 
37,40,43) 

47. 
 

Kwota przysługującego zwolnienia 
* Kwotę zwolnienia wyliczają właściciele nieruchomości, którzy w części E. w poz. 36 zaznaczyli 
kwadrat 1. Wówczas w poz. 48 należy podać kwotę wyliczoną jako iloczyn liczby mieszkańców z poz. 
47 i kwoty zwolnienia od jednego mieszkańca w wysokości ustalonej uchwałą Rady Miejskiej w Elblągu. 
* Właściciele nieruchomości, którzy nie byli obowiązani do wypełnienia części E. lub właściciele 
nieruchomości, którzy w części E. zaznaczyli kwadrat 2, w poz. 48 wpisują kwotę 0,00 zł. 

48. 
                               
 
 
 
                                   zł                 

Wysokość miesięcznej opłaty po zwolnieniach (w poz. 49 należy podać kwotę z poz. 46 
pomniejszoną o kwotę z poz. 48) 
 

49. 
                              
                                   zł 

 

                                                 
1
Przez budynek mieszkalny jednorodzinny należy rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb 

mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i 
lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.                                                                                                                                                                                                                
2
W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako 

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym Prezydenta Miasta Elbląg oraz właściciela nieruchomości. 
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F.2. Wypełniają właściciele nieruchomości, którzy w poz. 28 zaznaczyli kwadrat 2. 

Liczba mieszkańców w poszczególnych przedziałach 

Liczba mieszkańców 
zamieszkujących 

nieruchomość 
wskazaną w części 

D.4. 

Stawka opłaty 
ustalona uchwałą 
Rady Miejskiej w 

Elblągu  

Kwota 
miesięcznej 

opłaty 
 

(b x c) 

a b c d 

Liczba mieszkańców zamieszkujących nieruchomość 
wskazaną w części D.4., którzy stanowią od 1-go do 4-
go mieszkańca poszczególnych lokali mieszkalnych na 
nieruchomości  
(liczbę mieszkańców należy wskazać w poz. 50) 

50. 
 
 
 

51. 
 
 
 

zł 

52. 
 
 
 

zł 

Liczba mieszkańców zamieszkujących nieruchomość 
wskazaną w części D.4., którzy stanowią od 5-go do 10-
go mieszkańca poszczególnych lokali mieszkalnych na 
nieruchomości 
(liczbę mieszkańców należy wskazać w poz. 53) 

53. 
 
 

 

54. 
 
 
 

zł 

55. 
 
 
 

zł 

Liczba mieszkańców zamieszkujących nieruchomość 
wskazaną w części D.4., którzy stanowią od 11-go i 
powyżej mieszkańca poszczególnych lokali 
mieszkalnych na nieruchomości 
(liczbę mieszkańców należy wskazać w poz. 56) 

56. 
 
 

 

57. 
 
 
 

zł 

58. 
 
 
 

zł 

Wysokość miesięcznej opłaty (suma poz. 52,55,58) 
59. 

 
zł 

Oświadczam, że na nieruchomości wskazanej w części D.4. niniejszej deklaracji zamieszkuje: 
(w poz. 60 należy podać ogółem liczbę mieszkańców zamieszkujących nieruchomość – suma poz. 50,53,56) 

60. 
 

 
 

G. INFORMACJE O ZAŁĄCZNIKACH 
Dokumenty wykazujące upoważnienie do złożenia deklaracji 
(pkt  7 objaśnienia) 
(w poz. 62 wpisuje się liczbę załączników) 

61. (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 
                      TAK                  NIE 

62. 
 

sztuk 

Inne załączniki (w 
poz. 65 wpisuje się 
liczbę załączników) 

63. Rodzaj załącznika 64. (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 
                      TAK                 NIE 

65. 
 
 

sztuk 

 

 

H. UWAGI SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO 
DEKLARACJĘ 

66.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

I. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 
SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Oświadczam, że dane zawarte w deklaracji są zgodne z prawdą. 

67. Imię 
 

68. Nazwisko 
 

69. Data wypełnienia (dzień – miesiąc – rok) 
 

70. Podpis (pieczęć) osoby składającej deklarację/osoby reprezentującej 
 

71. Telefon kontaktowy (pole nieobowiązkowe) 
 

72. Adres e-mail (pole nieobowiązkowe) 
 

 

J. ADNOTACJE ORGANU 

 
 
 
 
 
 
 
 Data (dzień – miesiąc – rok) 

−− 
Podpis przyjmującego deklarację 
 

 

                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                

  

  

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 6138



4/4 

 

POUCZENIE 
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1438 z późn. zm.). 
 

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do 
danych zawartych w deklaracji Prezydent Miasta Elbląg określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, biorąc pod uwagę  dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy 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. 
Obowiązek ponoszenia opłaty powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec. 
Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Prezydenta Miasta Elbląga deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.  
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 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.   
Zgodnie z art. 4 i 5 u.c.p.g., właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem sytuacji dotyczącej śmierci mieszkańca. W 
przypadku śmierci mieszkańca złożenie nowej deklaracji jest możliwe w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia. 
W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Prezydent Miasta Elbląg zawiadomi 
właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i 
danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza 
opłatę w wysokości podanej w zawiadomieniu, które stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.    
 

OBJAŚNIENIA: 
 

1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej 

nieruchomości pierwszego mieszkańca.  
2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. 

3. Zaznaczyć w przypadku zmiany danych nie będących podstawą ustalenia wysokości opłaty (np. w przypadku 
zmiany danych osobowych, teleadresowych itp.). 

4. Właściciel nieruchomości może złożyć deklarację korygującą, służącą poprawieniu (skorygowaniu) danych 
zamieszczonych w pierwotnej deklaracji, jako podanych niezgodnie ze stanem faktycznym, błędnych, omyłkowych 
itp., przy czym korekty należy dokonać na wzorze deklaracji obowiązującej w okresie, którego dotyczy korekta.  

5. Adres punktu wywozowego – określenie miejsca ustawienia pojemników, z których będą odbierane odpady 
komunalne. W przypadku zabudowy jednorodzinnej najczęściej będzie to adres nieruchomości, dla której składana 
jest deklaracja. 

6. Jeżeli obowiązek złożenia deklaracji może jednocześnie dotyczyć kilku podmiotów spośród wskazanych w art. 2 ust. 
1 pkt 4 u.c.p.g., obowiązany do ich wykonania jest podmiot lub podmioty faktycznie władające nieruchomością. W 
taki przypadku podmioty, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 u.c.p.g. mogą w drodze umowy zawartej w formie 
pisemnej, wskazać podmiot obowiązany do wykonania obowiązków wynikających z u.c.p.g. i załączyć ją do 
deklaracji, odnotowując ten fakt w części G niniejszej deklaracji.  

7. Deklarację podpisuje podmiot zobowiązany do złożenia deklaracji lub osoba upoważniona do podpisywania 
deklaracji. Dokumentem upoważniającym do podpisywania deklaracji jest np.: pełnomocnictwo, prawomocne 
postanowienie sądu ustanawiające przedstawiciela ustawowego, uchwała wspólnoty mieszkaniowej o wyborze 
zarządu, umowa w formie aktu notarialnego o określeniu sposobu zarządu nieruchomością wspólną i powierzeniu 
osobie fizycznej lub prawnej, umowa spółki osobowej itp. 

8. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi obliczona i wskazana w poz. 49 lub 59 płatna 
jest – bez wezwania – na właściwy rachunek Urzędu Miejskiego w Elblągu, w terminie określonym w 
uchwale Rady Miejskiej w Elblągu w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 
INFORMACJA DOTYCZACA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Miasto Elbląg z siedzibą przy ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg, reprezentowana 
przez: Prezydenta Miasta Elbląg. 
1) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt: tel. 55 239 33 28, e-mail: iod@umelblag.pl 
2) Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji obowiązku gospodarowania odpadami komunalnymi, na podstawie ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
3) Dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 
4) Dane osobowe przechowywane są przez okres 5 lat od wygaśnięcia zobowiązań do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 
5) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. 
6) Posiadają Państwo prawo do: 
- dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, 
- złożenia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
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POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB 
NIEBIESKIM KOLOREM 
 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI   DOP – 2 
─ składana przez właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 

 

Podstawa prawna: 
 
Składający: 
 
 
 
Termin składania: 
 
Organ: 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010), zwana dalej u.c.p.g. oraz ustawa z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.), zwana dalej Ordynacją podatkową. 
Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Miasto Elbląg, przez których rozumie się także współwłaścicieli, 
użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty 
władające nieruchomością. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, 
obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową. 
W terminie 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych oraz w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. 
Prezydent Miasta Elbląg 

A.   MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 
 

1. Urząd Miejski w Elblągu ul. Łączności 1 82-300 Elbląg 
 

B.   OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

2. Przyczyna złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)   

     Pierwsza deklaracja   Obowiązuje od (pkt 1 objaśnienia)  −−                                                                                                                                                 

(data zamieszkania – DD-MM-RR) 

     Nowa deklaracja (zmiana danych)   Obowiązuje od (pkt 2 i pkt 3 objaśnienia) −− 
                                                                                            (data zmiany – DD-MM-RR) 

     Ustanie obowiązku uiszczania opłaty   Obowiązuje od  −− 
                                                                                                                         (data ustania obowiązku – DD-MM-RR) 

     Deklaracja korygująca   Obowiązuje (pkt 4 objaśnienia) od −− do −− 
                                                                                                                                    (okres którego dotyczy korekta – DD-MM-RR) 

 
 

C.   PODMIOT SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ 

3. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
          

 

 
 

 

 
 

  
       Właściciel                                              

 
       Jednostka organizacyjna i osoba posiadająca      

nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu 

 

Wspólnota Mieszkaniowa 

 
   Najemca, dzierżawca  

 

       Współwłaściciel                                              

 
Użytkownik wieczysty 

 
Spółdzielnia Mieszkaniowa 

 
  Inny ………………… 

 
 

D.   DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
D.1. * dotyczy osób fizycznych (w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)  ** dotyczy osób prawnych 

4. Składający  (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 
                        osoba fizyczna                     osoba prawna                   jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej    

5. Nazwisko i imię * / Nazwa pełna ** 
 

6. Numer PESEL* (pole wymagane dla osób fizycznych) 
 

7. Numer NIP ** (pole wymagane dla osób prawnych) 
 

 

D.2. ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY**  

8. Kraj 
 

9. Województwo 
 

10. Powiat 
 

11. Gmina 
 

12. Ulica 
 

13. Nr domu 
 

14. Nr lokalu 
 

15. Miejscowość 
 

16. Kod pocztowy 
 

17. Poczta 
 

 

D.3.  ADRES DO KORESPONDENCJI – jeśli jest inny, niż adres nieruchomości z D.2. 

18. Kraj 
 

19. Województwo 
 

20. Powiat 
 

21. Gmina 
 

22. Ulica 
 

23. Nr domu 
 

24. Nr lokalu 
 

25. Miejscowość 
 

26. Kod pocztowy 
 

27. Poczta 
 

 

 

Załącznik Nr 2 

do Uchwały Rady Miejskiej w Elblągu  
Nr VIII/235/2019 z dnia 28.11.2019 r. 
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D.4. DANE NIERUCHOMOŚCI – na której powstają odpady komunalne 

28. Typ nieruchomości: (zaznaczyć właściwy  kwadrat) 
 
                       1.  jednolokalowa                                                    2.  wielolokalowa                                    3.  inna                                 

29. Czy deklaracja składana jest za wszystkie lokale niezamieszkane? (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
      Jeśli NIE, proszę w poz. 32 wpisać numery lokali, za jakie jest składana deklaracja 

                                              □   TAK       □   NIE 

30. Ulica 
 

 31. Nr domu  32. Nr lokalu/ i 
 

33. Nr nieruchomości  w ewidencji gruntów (w przypadku braku nr 
nieruchomości) 
 

 34. Obręb (w przypadku braku nr nieruchomości) 
 

35. Adres punktu wywozowego – ulica, nr domu, inne dane identyfikujące lokalizację pojemników  
(należy wypełnić jeśli adres punktu wywozowego jest inny niż adres wskazany w poz. 30, 31, 32. - pkt 5 objaśnienia) 
 

 
                             
                                            

D.4.1. DANE DOTYCZĄCE ILOŚCI WYTWARZANYCH ODPADÓW Z NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ W 
CZĘŚCI    D.4. 

 

Rodzaj nieruchomości 
Liczba lokali 

niezamieszkałyc
h (użytkowych) 

Wskaźnik 
Wielkość 

wskaźnika 
Pojemność 

1
 

(w litrach) 

36. szkoła/ uczelnia/ przedszkole/ żłobek/ 
ośrodek szkolno-wychowawczy/ 

dzienna placówka pomocy społecznej 

37. liczba uczniów/ dzieci/ 
wychowanków oraz 
pracowników 

38. 39. 

40. 
obiekt handlowy/ handlowo –  

usługowy/ usługowy 

41. 
 liczba pracowników 

42. 
 

43. 

44. 
obiekt gastronomiczny 

45. 
liczba miejsc 
konsumpcyjnych 

46. 47. 

48. obiekt użyteczności publicznej 
(urzędy, banki, obiekty kultury i sportu 

itp.) 

49. 
liczba pracowników 

50. 51. 

52. 
placówka kultu religijnego 

(kościół, klasztor, plebania itp.) 

53. 
liczba pracowników 

54. 55. 

56. 
placówka służby zdrowia 

(przychodnia, gabinet lekarski, itp.) 

57. 
liczba pracowników 

58. 59. 

60. szpital/ całodobowa placówka pomocy 
społecznej  

(dom opieki, dom pomocy społecznej, 
hospicjum itp.) 

61. 

liczba łóżek 

62. 63. 

64. 
internat/ akademik/ bursa/ hotel/ 
hostel/motel/ pensjonat/ zajazd 

65. 
 

liczba miejsc 
noclegowych 

66. 
 

67. 

68. 
punkt gastronomiczny bez miejsc 

konsumpcyjnych  

69. 
 liczba pracowników   

70. 
 

71. 

72. 
rodzinny ogród działkowy 

73. 
liczba działek 

74. 75. 

Razem liczba lokali 
76. 
 Razem pojemność (w litrach) 

77. 
 

 

D.4.2. DANE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ W CZĘŚCI D.4. 
Wypełniają właściciele nieruchomości, którzy w poz. 28 zaznaczyli kwadrat 2 i w poz. 29 zaznaczyli kwadrat TAK 

Liczba lokali ogółem 
Liczba lokali nie objętych systemem 

gospodarki odpadami komunalnymi przez 
Gminę Miasto Elbląg 

 
Liczba lokali na których nie powstają 

odpady komunalne  
(lokale nieużytkowane)   

 

78. 
 

79. 
 

80. 
 

 

                                                 
1
 Pojemność określona w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Elbląg.                                                                           
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E.  OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
Na terenie nieruchomości wskazanej w części D.4. niniejszej deklaracji będzie prowadzona selektywna zbiórka 
odpadów komunalnych 

2
  

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D.4. niniejszej deklaracji odpady komunalne są zbierane 
i odbierane w pojemnikach / workach o pojemności:  

  

Liczba pojemników / worków z odpadami komunalnymi 

(należy podać liczbę opróżnień  wybranego / nych  pojemników / worków w miesiącu) 
3
 

pojemnik / worek o 
pojemności do 120 l 

pojemnik 240 l pojemnik 1100 l pojemnik 5 ÷ 10 m ³ 

81. 
 
 

82. 
 
 

83. 
 
 

84. 
 
  

Stawka opłaty za pojemnik /worek o określonej pojemności ustalona uchwałą Rady Miejskiej w Elblągu 
 

pojemnik / worek o 
pojemności do 120 l 

pojemnik 240 l pojemnik 1100 l pojemnik 5 ÷ 10 m ³ 

85. 
zł 

86. 
zł 

87. 
zł 

88. 
zł 

 

Kwota opłaty za pojemniki/worki  o pojemności  do 120 l  (iloczyn poz. 81 oraz poz. 85) 89.                                   zł/pojemniki 

Kwota opłaty za pojemniki o pojemności  240 l  (iloczyn poz. 82 oraz poz. 86) 90.                                   zł/pojemniki 

Kwota opłaty za pojemniki o pojemności  1100 l  (iloczyn poz. 83 oraz poz. 87) 91.                                   zł/pojemniki 

Kwota opłaty za pojemniki o pojemności  5 ÷ 10 m ³  (iloczyn poz. 84 oraz poz. 88) 92.                                   zł/pojemniki 

Wysokość miesięcznej opłaty  (suma poz. 89, 90, 91, 92). 93.                                      zł/ miesiąc 

 

F. INFORMACJE O ZAŁĄCZNIKACH 
Dokumenty wykazujące upoważnienie do złożenia deklaracji 
(pkt  7 objaśnienia) 
(w poz. 95 wpisuje się liczbę załączników) 

94. (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 
                      TAK                  NIE 

95. 
 

sztuk 

Inne załączniki  
(w poz. 98 wpisuje się 
liczbę załączników) 

96. Rodzaj załącznika 97. (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 
                      TAK                 NIE 

98. 
 

sztuk 
 

G. UWAGI SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO 
DEKLARACJĘ 

99.  
 
 
 
 

 

 

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 
SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Oświadczam, że dane zawarte w deklaracji są zgodne z prawdą. 

100. Imię 
 

101. Nazwisko 
 
 

102. Data wypełnienia (dzień – miesiąc – rok) 
 

103. Podpis (pieczęć) osoby składającej deklarację/osoby 
reprezentującej 
 

104. Telefon kontaktowy (pole nieobowiązkowe) 
 

105. Adres e-mail (pole nieobowiązkowe) 
 
  

I. ADNOTACJE ORGANU  

 

 

Data (dzień – miesiąc – rok) 

−− 
Podpis przyjmującego deklarację 
 

 

                                                 
2
W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady 

komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym Prezydenta Miasta Elbląg oraz właściciela nieruchomości.                                                                                                                                                                                                                
3 Liczba opróżnień pojemnika/worka w miesiącu jest tożsama z częstotliwością pozbywania się odpadów komunalnych określoną w Regulaminie 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Elbląg.                                                                                                                                                                                 
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POUCZENIE 
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1438 z późn. zm.). 
 

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do 
danych zawartych w deklaracji Prezydent Miasta Elbląg określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, biorąc pod uwagę  dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy 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. 
Obowiązek ponoszenia opłaty powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne. 
Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Prezydenta Miasta Elbląga deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.  
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
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.   
Zgodnie z art. 4 i 5 u.c.p.g., właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem sytuacji dotyczącej śmierci mieszkańca. W 
przypadku śmierci mieszkańca złożenie nowej deklaracji jest możliwe w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia. 
W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Prezydent Miasta Elbląg zawiadomi 
właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i 
danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza 
opłatę w wysokości podanej w zawiadomieniu, które stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.    
 

OBJAŚNIENIA: 
 

 
 

1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację w terminie 14 dni od dnia powstania na danej 
nieruchomości odpadów komunalnych. 

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. 

3. Zaznaczyć w przypadku zmiany danych nie będących podstawą ustalenia wysokości opłaty (np. w przypadku 
zmiany danych osobowych, teleadresowych itp.). 

4. Właściciel nieruchomości może złożyć deklarację korygującą, służącą poprawieniu (skorygowaniu) danych 
zamieszczonych w pierwotnej deklaracji, jako podanych niezgodnie ze stanem faktycznym, błędnych, omyłkowych 
itp., przy czym korekty należy dokonać na wzorze deklaracji obowiązującej w okresie, którego dotyczy korekta.  

5. Adres punktu wywozowego – określenie miejsca ustawienia pojemników, z których będą odbierane odpady 
komunalne. W przypadku zabudowy jednorodzinnej najczęściej będzie to adres nieruchomości, dla której składana 
jest deklaracja. 

6. Jeżeli obowiązek złożenia deklaracji może jednocześnie dotyczyć kilku podmiotów spośród wskazanych w art. 2 
ust. 1 pkt 4 u.c.p.g., obowiązany do ich wykonania jest podmiot lub podmioty faktycznie władające nieruchomością. 
W taki przypadku podmioty, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 u.c.p.g. mogą w drodze umowy zawartej w formie 
pisemnej, wskazać podmiot obowiązany do wykonania obowiązków wynikających z u.c.p.g. i załączyć ją do 
deklaracji, odnotowując ten fakt w części G niniejszej deklaracji.  

7. Deklarację podpisuje podmiot zobowiązany do złożenia deklaracji lub osoba upoważniona do podpisywania 
deklaracji. Dokumentem upoważniającym do podpisywania deklaracji jest np.: pełnomocnictwo, prawomocne 
postanowienie sądu ustanawiające przedstawiciela ustawowego, uchwała wspólnoty mieszkaniowej o wyborze 
zarządu, umowa w formie aktu notarialnego o określeniu sposobu zarządu nieruchomością wspólną i powierzeniu 
osobie fizycznej lub prawnej, umowa spółki osobowej itp. 

8. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi obliczona i wskazana w poz. 93 płatna jest – 
bez wezwania – na właściwy rachunek Urzędu Miejskiego w Elblągu, w terminie określonym w uchwale 
Rady Miejskiej w Elblągu w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 

 
INFORMACJA DOTYCZACA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Miasto Elbląg z siedzibą przy ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg, reprezentowana 
przez: Prezydenta Miasta Elbląg. 
1) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt: tel. 55 239 33 28, e-mail: iod@umelblag.pl 
2) Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji obowiązku gospodarowania odpadami komunalnymi, na podstawie ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
3) Dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 
4) Dane osobowe przechowywane są przez okres 5 lat od wygaśnięcia zobowiązań do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 
5) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. 
6) Posiadają Państwo prawo do: 
- dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, 
- złożenia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
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POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB 
NIEBIESKIM KOLOREM 
 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  DOP – 3 
─ składana przez właściciela nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują 
mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne  

 

Podstawa prawna: 
 
Składający: 
 
 
 
Termin składania: 
 
 
Organ: 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010), zwana dalej u.c.p.g. oraz ustawa z dnia 
29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.), zwana dalej Ordynacją podatkową. 
Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Miasto Elbląg, przez których rozumie się także współwłaścicieli, 
użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające 
nieruchomością.  Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela 
nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową. 
W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub w terminie 14 od dnia powstania na danej nieruchomości 
odpadów komunalnych oraz w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia 
wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej 
nieruchomości. 
Prezydent Miasta Elbląg 

 

A.   MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 

1. Urząd Miejski w Elblągu ul. Łączności 1 82-300 Elbląg 
 

B.   OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

2. Przyczyna złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
    

     Pierwsza deklaracja   Obowiązuje od (pkt 1 objaśnienia)  −−                                                                                                                                                 

(data zamieszkania lub powstania odpadów– DD-MM-RR) 

     Nowa deklaracja (zmiana danych)   Obowiązuje od (pkt 2 i pkt 3 objaśnienia) −− 
                                                                                                          (data zmiany – DD-MM-RR) 

     Ustanie obowiązku uiszczania opłaty   Obowiązuje od  −− 
                                                                                                                         (data ustania obowiązku – DD-MM-RR) 

     Deklaracja korygująca   Obowiązuje (pkt 4 objaśnienia) od −− do −− 
                                                                                                                      (okres którego dotyczy korekta – DD-MM-RR) 

 

C.   PODMIOT SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ 

3. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
          

 

 
 

 

 
 

  
       Właściciel                                              

 
       Jednostka organizacyjna i osoba posiadająca      

nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu 

 

Wspólnota Mieszkaniowa 

 
   Najemca, dzierżawca  

 

       Współwłaściciel                                              

 
Użytkownik wieczysty 

 
Spółdzielnia Mieszkaniowa 

 
  Inny ………………… 

 

D.   DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
D.1. * dotyczy osób fizycznych (w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)   ** dotyczy osób prawnych 

4. Składający  (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 

                        osoba fizyczna                     osoba prawna                   jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej    

5. Nazwisko i imię * / Nazwa pełna ** 

6. Numer PESEL* (pole wymagane dla osób fizycznych) 
 

7. Numer NIP ** (pole wymagane dla osób prawnych) 
 

 

D.2. ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY**  

8. Kraj 
 

9. Województwo 
 

10. Powiat 
 

11. Gmina 
 

12. Ulica 
 

13. Nr domu 
 

14. Nr lokalu 
 

15. Miejscowość 
 

16. Kod pocztowy 
 

17. Poczta 
 

 

D.3.  ADRES DO KORESPONDENCJI – jeśli jest inny, niż adres nieruchomości z D.2. 

18. Kraj 
 

19. Województwo 
 

20. Powiat 
 

21. Gmina  
 

22. Ulica 
 

23. Nr domu 
 

24. Nr lokalu 
 

25. Miejscowość 
 

26. Kod pocztowy 
 

27. Poczta 
 

 

Załącznik Nr 3 

do Uchwały Rady Miejskiej w Elblągu  
Nr VIII/235/2019 z dnia 28.11.2019 r. 
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D.4. DANE NIERUCHOMOŚCI – na której powstają odpady komunalne  
28. Typ nieruchomości:        

     Zamieszkała część nieruchomości: (zaznaczyć właściwy  kwadrat) 

          1. Zabudowa jednorodzinna   2. Zabudowa wielorodzinna  
 

Niezamieszkała część nieruchomości: (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

          1. jednolokalowa   2. wielolokalowa  
 

29. Czy deklaracja składana jest za wszystkie lokale niezamieszkane? (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
      Jeśli NIE, proszę w poz. 32 wpisać numery lokali, za jakie jest składana deklaracja 
 
 

                                                        TAK                                    NIE 

30. Ulica 
 

 31. Nr domu 
  

32. Nr lokalu/ i 

33. Nr nieruchomości  w ewidencji gruntów (w przypadku braku nr 
nieruchomości) 
 

 34. Obręb (w przypadku braku nr nieruchomości) 
 

35. Adres punktu wywozowego – ulica, nr domu, inne dane identyfikujące lokalizację pojemników  
(należy wypełnić jeśli adres punktu wywozowego jest inny niż adres wskazany w poz. 30, 31, 32 - pkt 5 objaśnienia) 
 

                             
             

 

D.4.1. DANE DOTYCZĄCE CZĘŚCI ZAMIESZKAŁEJ NIERUCHOMOŚCI  WSKAZANEJ W CZĘŚCI D.4. 
          OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU BIOODPADÓW 
Wypełnia właściciel budynku mieszkalnego jednorodzinnego 

1
 

36. Oświadczenie (zaznaczyć właściwy  kwadrat) 

1. posiadam kompostownik i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne 
 

2. nie posiadam kompostownika i nie kompostuję w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne 
 

D.4.2. DANE DOTYCZĄCE CZĘŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ NIERUCHOMOŚCI  WSKAZANEJ W CZĘŚCI D.4. 
Wypełniają właściciele nieruchomości, którzy w poz. 28 zaznaczyli kwadrat 2 i w poz. 29 zaznaczyli kwadrat TAK 

Liczba lokali ogółem 
Liczba lokali nie objętych systemem gospodarki 

odpadami komunalnymi przez Gminę Miasto Elbląg 
Liczba lokali na których nie powstają 

odpady komunalne (lokale nieużytkowane) 

37. 
 

38. 
 

39. 
 

 
 

D.4.3. DANE DOTYCZĄCE ILOŚCI WYTWARZANYCH ODPADÓW Z NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ W CZĘŚCI  D.4. 
 

Rodzaj nieruchomości 
Liczba lokali 

niezamieszkałych 
(użytkowych) 

Wskaźnik 
Wielkość 

wskaźnika 
Pojemność 2  

(w litrach) 

40 . szkoła/ uczelnia/ przedszkole/ żłobek/ 
ośrodek szkolno-wychowawczy/ dzienna 

placówka pomocy społecznej 

41. liczba uczniów/ dzieci/  
wychowanków oraz 
pracowników 

42. 43. 

44. obiekt handlowy/ handlowo –  usługowy/ 
usługowy 

45. 
 

liczba pracowników 
46. 
 

47. 

48. 
obiekt gastronomiczny 

49. 
liczba miejsc konsumpcyjnych 

50. 51. 

52. obiekt użyteczności publicznej 
(urzędy, banki, obiekty kultury i sportu itp.) 

53. 
liczba pracowników 

54. 55. 

56. placówka kultu religijnego 
(kościół, klasztor, plebania itp.) 

57. 
liczba pracowników 

58. 59. 

60. placówka służby zdrowia 
(przychodnia, gabinet lekarski, itp.) 

61. 
liczba pracowników 

62. 63. 

64. szpital/ całodobowa placówka pomocy 
społecznej (dom opieki, dom pomocy 

społecznej, hospicjum itp.) 

65. 
liczba łóżek 

66. 67. 

68. internat/ akademik/ bursa/ hotel/ 
hostel/motel/ pensjonat/ zajazd 

69. 
 

liczba miejsc noclegowych 
70. 
 

71. 

72. punkt gastronomiczny bez miejsc 
konsumpcyjnych 

73. 
 

liczba pracowników 
74. 
 

75. 

76. 
rodzinny ogród działkowy 

77. 
 

liczba działek 
78. 
 

79. 

Razem liczba lokali 80. 
 

Razem pojemność w litrach 81. 
 

 

                                                 
1
Przez budynek mieszkalny jednorodzinny należy rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący 

zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali 
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.                                                                                                                                                                                                        
2
 Pojemność określona w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Elbląg. 
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E.  OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
Na terenie nieruchomości wskazanej w części D.4. niniejszej deklaracji będzie prowadzona selektywna zbiórka odpadów 

komunalnych 
3
 

E.1. DOTYCZY CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY 
E.1.1. Wypełniają właściciele nieruchomości, którzy w poz. 28 zaznaczyli kwadrat 1. 

Liczba mieszkańców w poszczególnych przedziałach 

Liczba mieszkańców 
zamieszkujących 

nieruchomość 
wskazaną w części 

D.4. 

Stawka opłaty 
ustalona uchwałą 
Rady Miejskiej w 

Elblągu  

Kwota miesięcznej 
opłaty 

 
(b x c) 

a b c d 

Liczba mieszkańców zamieszkujących nieruchomość 
wskazaną w części D.4., którzy stanowią od 1-go do 4-go 
mieszkańca 
(liczbę mieszkańców należy wskazać w poz. 82) 

82. 
 
 
 

83. 
 
 

zł 

84. 
 
 

zł 

Liczba mieszkańców zamieszkujących nieruchomość 
wskazaną w części D.4., którzy stanowią od 5-go do 10-go 
mieszkańca 
(liczbę mieszkańców należy wskazać w poz. 85) 

85. 
 
 

 

86. 
 
 

zł 

87. 
 
 

zł 

Liczba mieszkańców zamieszkujących nieruchomość 
wskazaną w części D.4., którzy stanowią od 11-go i 
powyżej mieszkańca 
(liczbę mieszkańców należy wskazać w poz. 88) 

88. 
 
 

 

89. 
 
 

zł 

90. 
 
 

zł 

Wysokość miesięcznej opłaty (suma poz. 84,87,90) 
91. 

 
zł 

Oświadczam, że na nieruchomości wskazanej w części D. 4. niniejszej deklaracji zamieszkuje: 
(w poz. 92 należy podać ogółem liczbę mieszkańców zamieszkujących nieruchomość – suma poz. 
82,85,88) 

92. 
 

Kwota przysługującego zwolnienia 
* Kwotę zwolnienia wyliczają właściciele nieruchomości, którzy w części D.4.1. w poz. 36 zaznaczyli 
kwadrat 1. Wówczas w poz. 93 należy podać kwotę wyliczoną jako iloczyn liczby mieszkańców z poz. 92 i 
kwoty zwolnienia od jednego mieszkańca w wysokości ustalonej uchwałą Rady Miejskiej w Elblągu. 
* Właściciele nieruchomości, którzy nie byli obowiązani do wypełnienia części D.4.1. lub właściciele 
nieruchomości, którzy w części D.4.1. w poz. 36 zaznaczyli kwadrat 2, w poz. 93 wpisują kwotę 0,00 zł. 

93. 
                               
 

 
                                   

zł                 

Wysokość miesięcznej opłaty po zwolnieniach (w poz. 94 należy podać kwotę z poz. 91 pomniejszoną 
o kwotę z poz. 93) 
 

94.                                
                                   

zł 
 

E.1.2. Wypełniają właściciele nieruchomości, którzy w poz. 28 zaznaczyli kwadrat 2. 

Liczba mieszkańców w poszczególnych przedziałach 

Liczba 
mieszkańców 

zamieszkujących 
nieruchomość 
wskazaną w 
części D.4. 

Stawka opłaty 
ustalona uchwałą 
Rady Miejskiej w 

Elblągu  

Kwota miesięcznej 
opłaty 

 
(b x c) 

a b c d 
Liczba mieszkańców zamieszkujących nieruchomość wskazaną 
w części D.4., którzy stanowią od 1-go do 4-go mieszkańca 
poszczególnych lokali mieszkalnych na nieruchomości  
(liczbę mieszkańców należy wskazać w poz. 95) 

95. 
 
 

96. 
 
 

zł 

97. 
 
 

zł 

Liczba mieszkańców zamieszkujących nieruchomość wskazaną 
w części D.4., którzy stanowią od 5-go do 10-go mieszkańca 
poszczególnych lokali mieszkalnych na nieruchomości 
(liczbę mieszkańców należy wskazać w poz. 98) 

98. 
 

 

99. 
 
 

zł 

100. 
 
 

zł 

Liczba mieszkańców zamieszkujących nieruchomość wskazaną 
w części D.4., którzy stanowią od 11-go i powyżej mieszkańca 
poszczególnych lokali mieszkalnych na nieruchomości 
(liczbę mieszkańców należy wskazać w poz. 101) 

101. 
 

 

102. 
 
 

zł 

103. 
 
 

zł 

Wysokość miesięcznej opłaty (suma poz. 97,100,103) 
104. 

 
zł 

Oświadczam, że na nieruchomości wskazanej w części D.4. niniejszej deklaracji zamieszkuje: 
(w poz. 105 należ podać ogółem liczbę mieszkańców zamieszkujących nieruchomość – suma poz. 95,98,101) 
 

105. 
 

 

                                                 
3
W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady 

komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym Prezydenta Miasta Elbląg oraz właściciela nieruchomości. 
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E.2. DOTYCZY CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A 
POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D.4. niniejszej deklaracji odpady komunalne są zbierane i odbierane w 
pojemnikach / workach o pojemności:  

 

Liczba pojemników z odpadami komunalnymi 
(należy podać liczbę opróżnień  wybranego / nych  pojemników /worków w miesiącu)  

 

pojemnik/ worek o pojemności 
do 120 l 

pojemnik 240 l pojemnik 1100 l pojemnik 5 ÷ 10 m ³ 

106. 
 
 

107. 
 
 

108. 
 
 

109. 
 
 

 

Stawka opłaty za pojemnik / worek o określonej pojemności ustalona uchwałą Rady Miejskiej w Elblągu  
 

pojemnik/ worek o pojemności 
do 120 l 

pojemnik 240 l pojemnik 1100 l pojemnik 5 ÷ 10 m ³ 

110. 
 

zł 

111. 
 

zł 

112. 
 

zł 

113. 
 

zł 
 

Kwota opłaty za pojemniki/worki  o pojemności  do 120 l  (iloczyn poz. 106 oraz poz. 110) 114. 
zł/pojemniki 

Kwota opłaty za pojemniki o pojemności  240 l  (iloczyn poz. 107 oraz poz. 111) 115. 
zł/pojemniki 

Kwota opłaty za pojemniki o pojemności  1100 l  (iloczyn poz. 108 oraz poz. 112) 116. 
zł/pojemniki 

Kwota opłaty za pojemniki o pojemności  5 ÷ 10 m ³  (iloczyn poz. 109 oraz poz. 113) 117. 
zł/pojemniki 

Wysokość miesięcznej opłaty  (suma poz. 114, 115, 116, 117)  118. 
zł/miesiąc 

 

Razem wysokość miesięcznej opłaty   

(suma poz. 94 oraz poz. 118 albo suma poz. 104 oraz poz. 118) 

119. 
zł     

 
 

F. INFORMACJE O ZAŁĄCZNIKACH 
Dokumenty wykazujące upoważnienie do złożenia deklaracji 
(pkt  7 objaśnienia) 
(w poz.121 wpisuje się liczbę załączników) 

120. (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 
                      TAK                  NIE 

121. 
 

sztuk 

Inne załączniki  
(w poz.124 wpisuje 

się liczbę 
załączników) 

122. Rodzaj załącznika 
 

 

123. (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 
                      TAK                 NIE 

124. 
 

sztuk 

 

 

G. UWAGI SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO 
DEKLARACJĘ 

125.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 
SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Oświadczam, że dane zawarte w deklaracji są zgodne z prawdą. 

126. Imię 
 

127. Nazwisko 
 

128. Data wypełnienia (dzień – miesiąc – rok) 
 
 

129. Podpis (pieczęć) osoby składającej deklarację/osoby reprezentującej 
 

130. Telefon kontaktowy (pole nieobowiązkowe) 
 

131. Adres e-mail (pole nieobowiązkowe) 
 

 

I. ADNOTACJE ORGANU 

 
 
 

Data (dzień – miesiąc – rok) 

−− 
Podpis przyjmującego deklarację 
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POUCZENIE 
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 
z późn. zm.). 
 

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do 
danych zawartych w deklaracji Prezydent Miasta Elbląg określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, biorąc pod uwagę  dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy 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. 
Obowiązek ponoszenia opłaty powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec. 
Obowiązek ponoszenia opłaty powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne. 
 

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Prezydenta Miasta Elbląga deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub w terminie 
14 od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 
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.   
Zgodnie z art. 4 i 5 u.c.p.g., właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem sytuacji dotyczącej śmierci mieszkańca. W 
przypadku śmierci mieszkańca złożenie nowej deklaracji jest możliwe w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia. 
W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Prezydent Miasta Elbląg zawiadomi 
właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i 
danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza 
opłatę w wysokości podanej w zawiadomieniu, które stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.    

 

OBJAŚNIENIA: 
 

 

1. W przypadku zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów 
komunalnych należy podać datę zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub datę powstania na danej 
nieruchomości odpadów komunalnych. 
Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości 
pierwszego mieszkańca lub w terminie 14 od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.  

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia 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. 

3. Zaznaczyć w przypadku zmiany danych nie będących podstawą ustalenia wysokości opłaty (np. w przypadku zmiany danych 
osobowych, teleadresowych itp.). 

4. Właściciel nieruchomości może złożyć deklarację korygującą, służącą poprawieniu (skorygowaniu) danych zamieszczonych w 
pierwotnej deklaracji, jako podanych niezgodnie ze stanem faktycznym, błędnych, omyłkowych itp., przy czym korekty należy 
dokonać na wzorze deklaracji obowiązującej w okresie, którego dotyczy korekta.  

5. Adres punktu wywozowego – określenie miejsca ustawienia pojemników, z których będą odbierane odpady komunalne. W 
przypadku zabudowy jednorodzinnej najczęściej będzie to adres nieruchomości, dla której składana jest deklaracja. 

6. Jeżeli obowiązek złożenia deklaracji może jednocześnie dotyczyć kilku podmiotów spośród wskazanych w art. 2 ust. 1 pkt 4 
u.c.p.g., obowiązany do ich wykonania jest podmiot lub podmioty faktycznie władające nieruchomością. W taki przypadku 
podmioty, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 u.c.p.g. mogą w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, wskazać podmiot 
obowiązany do wykonania obowiązków wynikających z u.c.p.g. i załączyć ją do deklaracji, odnotowując ten fakt w części G 
niniejszej deklaracji.  

7. Deklarację podpisuje podmiot zobowiązany do złożenia deklaracji lub osoba upoważniona do podpisywania deklaracji. 
Dokumentem upoważniającym do podpisywania deklaracji jest np.: pełnomocnictwo, prawomocne postanowienie sądu 
ustanawiające przedstawiciela ustawowego, uchwała wspólnoty mieszkaniowej o wyborze zarządu, umowa w formie aktu 
notarialnego o określeniu sposobu zarządu nieruchomością wspólną i powierzeniu osobie fizycznej lub prawnej, umowa spółki 
osobowej itp. 

8. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi obliczona i wskazana w poz. 119 płatna jest – bez wezwania – na 
właściwy rachunek Urzędu Miejskiego w Elblągu, w terminie określonym w uchwale Rady Miejskiej w Elblągu w sprawie terminu, 
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

INFORMACJA DOTYCZACA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  
 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Miasto Elbląg z siedzibą przy ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg, reprezentowana 
przez: Prezydenta Miasta Elbląg. 
1) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt: tel. 55 239 33 28, e-mail: iod@umelblag.pl 
2) Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji obowiązku gospodarowania odpadami komunalnymi, na podstawie ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
3) Dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 
4) Dane osobowe przechowywane są przez okres 5 lat od wygaśnięcia zobowiązań do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 
5) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. 
6) Posiadają Państwo prawo do: 
- dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, 
- złożenia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
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POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB 
NIEBIESKIM KOLOREM 
 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  DOP – 4 
─ składana przez właściciela nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku 

 

Podstawa prawna: 
 
Składający: 
 
Termin składania: 
 
Organ: 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010), zwana dalej u.c.p.g. oraz ustawa z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.), zwana dalej Ordynacją podatkową. 
Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Miasto Elbląg, przez których rozumie się także współwłaścicieli, 
użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty 
władające nieruchomością.  
W terminie 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych oraz w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. 
Prezydent Miasta Elbląg 

A.   MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 
 

1. Urząd Miejski w Elblągu ul. Łączności 1 82-300 Elbląg 
 

B.   OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

2. Przyczyna złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)  

     Pierwsza deklaracja   Obowiązuje od (pkt 1 objaśnienia)  −−                                                                                                                                                 

(data powstania odpadów – DD-MM-RR) 

     Nowa deklaracja (zmiana danych)   Obowiązuje od (pkt 2 i pkt 3 objaśnienia) −− 
                                                                                                              (data zmiany – DD-MM-RR) 

     Ustanie obowiązku uiszczania opłaty   Obowiązuje od  −− 
                                                                                                                         (data ustania obowiązku – DD-MM-RR) 

     Deklaracja korygująca   Obowiązuje (pkt 6 objaśnienia) od −− do −− 
                                                                                                                      (okres którego dotyczy korekta – DD-MM-RR) 

 
 

C.   PODMIOT SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ 

3. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
          

Właściciel                                             
 

 
Współwłaściciel 

 
 

Jednostka organizacyjna i osoba posiadająca 
nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu  
Użytkownik wieczysty 

 
 

 Najemca, dzierżawca 
 

 

  Inny  .................................. 

 

D.   DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
D.1. * dotyczy osób fizycznych (w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)  ** dotyczy osób prawnych 

4. Składający  (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 
               osoba fizyczna                     osoba prawna                   jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej    

5. Nazwisko i imię * / Nazwa pełna ** 
 
 
 
 

6. Numer PESEL* (pole wymagane dla osób fizycznych) 
 

7. Numer NIP ** (pole wymagane dla osób prawnych) 
 

 

D.2. ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY**  

8. Kraj 
 

9. Województwo 
 

10. Powiat 
 

11. Gmina 
 

12. Ulica 
 

13. Nr domu 
 

14. Nr lokalu 
 

15. Miejscowość 
 

16. Kod pocztowy 
 

17. Poczta 
 

 

D.3.  ADRES DO KORESPONDENCJI – jeśli jest inny, niż adres nieruchomości z D.2. 

18. Kraj 
 

19. Województwo 
 

20. Powiat 
 

21. Gmina 
 

22. Ulica 
 

23. Nr domu 
 

24. Nr lokalu 
 

25. Miejscowość 
 

26. Kod pocztowy 
 

27. Poczta 
 

 

 

Załącznik Nr 4 

do Uchwały Rady Miejskiej w Elblągu  
Nr VIII/235/2019 z dnia 28.11.2019 r. 
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D.4. DANE NIERUCHOMOŚCI – na której powstają odpady komunalne 

28. Ulica 
 

 29. Nr domu  30. Nr lokalu/ i 
 

31. Nr nieruchomości  w ewidencji gruntów (w przypadku braku nr 
nieruchomości) 
 

 32. Obręb (w przypadku braku nr nieruchomości) 
 

33. Adres punktu wywozowego – ulica, nr domu, inne dane identyfikujące lokalizację pojemników  
(należy wypełnić jeśli adres punktu wywozowego jest inny niż adres wskazany w poz. 28, 29, 30 - pkt 7 objaśnienia) 
 

 
                                          
                                  

E.  WYSOKOŚĆ ROCZNEJ RYCZAŁTOWEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUANALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ DOTYCZY DEKLARACJA 

Na terenie nieruchomości wskazanej w części D.4. niniejszej deklaracji będzie prowadzona selektywna zbiórka odpadów 
komunalnych. 
E.1. RODZAJ NIERUCHOMOŚCI 

34. (zaznaczyć właściwy  kwadrat)         
1. DOMEK LETNISKOWY    
 

         
2. INNA NIERUCHOMOŚĆ WYKORZYSTYWANA NA CELE 

REKREACYJNO−WYPOCZYNKOWE   
 
…………………………………………………………...        
(należy podać jaka) 

 

 

E.2. WYLICZENIE OPŁATY 
Oświadczam, że na terenie, którego dotyczy opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wskazanej w części D.4. niniejszej 
deklaracji znajduje się ……………………………..…… nieruchomości. 
                                                                               (wpisać ilość nieruchomości) 
 

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określona będzie ryczałtem, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej 
w Elblągu w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na 
których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 
wykorzystywanych jedynie przez część roku.    

35. Ilość domków letniskowych  lub innych 

nieruchomości  
36. Stawka opłaty ustalona uchwalą Rady 

Miejskiej w Elblągu 

 

37.  Roczna wysokość opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi – do  zapłaty (iloczyn poz. 
35 i poz. 36): 

sztuk zł/rok zł 
 

 

F. INFORMACJE O ZAŁĄCZNIKACH 
Dokumenty wykazujące upoważnienie do złożenia deklaracji 
(pkt  8 objaśnienia) 
(w poz. 39 wpisuje się liczbę załączników) 

38. (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 
                      TAK                  NIE 

39. 
 

sztuk 

Inne załączniki  
(w poz. 42 wpisuje się 
liczbę załączników) 

40. Rodzaj załącznika 41. (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 
                      TAK                 NIE 

42. 
 

sztuk 
 

G. UWAGI SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

43.  
 
 
 
 
 

 

 

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO 
DEKLARACJĘ 

Oświadczam, że dane zawarte w deklaracji są zgodne z prawdą. 

44. Imię 
 

45. Nazwisko 
 
 

46. Data wypełnienia (dzień – miesiąc – rok) 
 

47. Podpis (pieczęć) osoby składającej deklarację/osoby reprezentującej 
 

48. Telefon kontaktowy (pole nieobowiązkowe) 
 

49. Adres e-mail (pole nieobowiązkowe) 
 
 

 

I. ADNOTACJE ORGANU 

 

 

Data (dzień – miesiąc – rok) 

−− 
Podpis przyjmującego deklarację 
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POUCZENIE 
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1438 z późn. zm.). 
 

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do 
danych zawartych w deklaracji Prezydent Miasta Elbląg określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, biorąc pod uwagę  uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, 
średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze. 
 

Właściciel nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku, obowiązany jest do wnoszenia rocznej ryczałtowej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi.   
W przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, i innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe obowiązek ponoszenia opłaty powstaje za rok bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości. 
 

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w 
którym nastąpiła zmiana.  
Zgodnie z art. 4 u.c.p.g., właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny. 
W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Prezydent Miasta Elbląg zawiadomi 
właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i 
danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza 
opłatę w wysokości podanej w zawiadomieniu, które stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.    
 

OBJAŚNIENIA: 
 

1. W przypadku złożenia deklaracji należy podać datę zaistnienia przyczyny złożenia deklaracji. 
Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację w terminie 14 dni od daty zaistnienia okoliczności mających wpływ na 
powstanie obowiązku uiszczania opłaty. 
 

2. W przypadku składania nowej deklaracji należy podać datę zaistnienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości 
należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia 
wysokości należnej opłaty właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. 
 

3. Zaznaczyć w przypadku zmiany danych nie będących podstawą ustalenia wysokości opłaty (np. w przypadku zmiany danych 
osobowych, teleadresowych itp.). 

 
4. W przypadku zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na ustanie obowiązku uiszczania opłaty (np. sprzedaż nieruchomości, 

rozbiórka domu letniskowego, itp.) należy złożyć nową deklarację w celu zgłoszenia ustania ww. obowiązku.  
 

5. W przypadku zaprzestania powstawania odpadów komunalnych na nieruchomości, (np. na skutek zaprzestania wykorzystywania 
nieruchomości na cele rekreacyjno - wypoczynkowe  na okres dłuższy niż 1 rok kalendarzowy) właściciel nieruchomości ma prawo 
do złożenia nowej deklaracji, w celu zgłoszenia ustania obowiązku uiszczania opłaty.  
 

6. Właściciel nieruchomości może złożyć deklarację korygującą, służącą poprawieniu (skorygowaniu) danych zamieszczonych w 
pierwotnej deklaracji, jako podanych niezgodnie ze stanem faktycznym, błędnych, omyłkowych itp., przy czym korekty należy 
dokonać na wzorze deklaracji obowiązującej w okresie, którego dotyczy korekta.  
 

7. Adres punktu wywozowego – określenie miejsca ustawienia pojemników, z których będą odbierane odpady komunalne.  
 

8. Deklarację podpisuje podmiot zobowiązany do złożenia deklaracji lub osoba upoważniona do podpisywania deklaracji. 
Dokumentem upoważniającym do podpisywania deklaracji jest np.: pełnomocnictwo, prawomocne postanowienie sądu 
ustanawiające przedstawiciela ustawowego, uchwała wspólnoty mieszkaniowej o wyborze zarządu, umowa w formie aktu 
notarialnego o określeniu sposobu zarządu nieruchomością wspólną i powierzeniu osobie fizycznej lub prawnej, umowa spółki 
osobowej itp. 

 

9. Roczna ryczałtowa opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi obliczona i wskazana w poz. 37 płatna jest – bez 
wezwania – na właściwy rachunek Urzędu Miejskiego w Elblągu, w terminie określonym w uchwale Rady Miejskiej w 
Elblągu w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 
INFORMACJA DOTYCZACA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Miasto Elbląg z siedzibą przy ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg, reprezentowana 
przez: Prezydenta Miasta Elbląg. 
1) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt: tel. 55 239 33 28, e-mail: iod@umelblag.pl 
2) Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji obowiązku gospodarowania odpadami komunalnymi, na podstawie ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
3) Dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 
4) Dane osobowe przechowywane są przez okres 5 lat od wygaśnięcia zobowiązań do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 
5) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. 
6) Posiadają Państwo prawo do: 
- dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, 
- złożenia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<wyr:Dokument xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

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

xmlns:wyr="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/" 

xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2008/05/09/" 

xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2008/05/09/" 

xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2008/05/09/" 

xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2008/05/09/" 

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

xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2008/05/09/"><wyr:OpisDokumentu/><wyr 

:DaneDokumentu/><wyr:TrescDokumentu kodowanie="XML" 

format="text/xml"><wyr:Wartosc><wyr:NazwaDokumentu>DOP-1 

Elbląg</wyr:NazwaDokumentu><wyr:RodzajDokumentu>wniosek</wyr:RodzajDokumentu 

><wyr:WaznoscWzoru typDaty="waznosci"><meta:Czas>2020-12- 

31</meta:Czas></wyr:WaznoscWzoru><wyr:OpisWzoru>Wzór wniosku DOP-1 

Elbląg</wyr:OpisWzoru></wyr:Wartosc></wyr:TrescDokumentu></wyr:Dokument> 

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

<xsd:schema 

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

xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/03/06/" 

xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/03/06/" 

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

targetNamespace="http://eurzad-test.otago.pl/index-formularze-xsd?def=18249" 

attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified"> 

<xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/03/06/" 

schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/03/06/meta.xsd"/> 

<xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/03/06/" 

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/235/2019

Rady Miejskiej w Elblągu

z dnia 28 listopada 2019 r.

Układ informacji  i  powiązań między danymi w deklaracji  w formacie danych XML.
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schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/03/06/osoba.xsd"/> 

<xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/03/06/" 

schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/03/06/instytucja.xsd"/> 

<xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/03/06/" 

schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/03/06/adres.xsd"/> 

<xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/03/06/" 

schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/03/06/struktura.xsd"/> 

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

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

<xsd:element name="Dokument"> 

<xsd:complexType> 

<xsd:sequence> 

<xsd:element name="OpisDokumentu" 

type="str:OpisDokumentuTyp" minOccurs="0"/> 

<xsd:element name="DaneDokumentu"> 

<xsd:complexType> 

<xsd:sequence> 

<xsd:element name="Tytul"> 

<xsd:complexType> 

<xsd:sequence> 

<xsd:element 

name="Nazwa" maxOccurs="1" minOccurs="1" type="xsd:string" /> 

<xsd:element 

name="Id" maxOccurs="1" minOccurs="1" type="xsd:long" /> 

</xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 

</xsd:element> 

<xsd:element name="Data" 

maxOccurs="1" minOccurs="1" type="xsd:date" /> 

<xsd:element name="Adresaci"> 

<xsd:complexType> 

<xsd:sequence> 
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<xsd:element 

name="Adresat" maxOccurs="1" minOccurs="1"> 

<xsd:complexType> 

<xsd:sequence> 

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

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

<xsd:element name="Miejscowosc" maxOccurs="1" minOccurs="1" 

type="xsd:string" /> 

<xsd:element name="KodPocztowy" maxOccurs="1" minOccurs="1" 

type="xsd:string" /> 

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

</xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 

</xsd:element> 

</xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 

</xsd:element> 

<xsd:element name="Nadawcy"> 

<xsd:complexType> 

<xsd:sequence> 

<xsd:element 

name="Nadawca" maxOccurs="1" minOccurs="1"> 

<xsd:complexType> 

<xsd:sequence> 

<xsd:element name="ID" maxOccurs="1" minOccurs="1" type="xsd:long" /> 

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

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

<xsd:element name="OsId" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="xsd:long" /> 

<xsd:element name="OsStan" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="xsd:long" /> 

<xsd:element name="Imie1LubNazwaSkrocona" maxOccurs="1" minOccurs="0" 

type="xsd:string" /> 

<xsd:element name="Imie2" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="xsd:string" /> 
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<xsd:element name="Nazwisko1LubNazwaPelna" maxOccurs="1" minOccurs="0" 

type="xsd:string" /> 

<xsd:element name="Nazwisko2" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="xsd:string" 

/> 

<xsd:element name="PeselLubRegon" maxOccurs="1" minOccurs="0" 

type="xsd:string" /> 

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

<xsd:element name="Miejscowosc" maxOccurs="1" minOccurs="0" 

type="xsd:string" /> 

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

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

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

<xsd:element name="KodPocztowy" maxOccurs="1" minOccurs="0" 

type="xsd:string" /> 

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

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

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

</xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 

</xsd:element> 

</xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 

</xsd:element> 

<xsd:element name="FormaOdpowiedzi" 

maxOccurs="1" minOccurs="0" type="xsd:string" /> 

</xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 

</xsd:element> 

<xsd:element name="TrescDokumentu"> 

<xsd:complexType> 

<xsd:sequence> 

<xsd:sequence><xsd:element 
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minOccurs="0" name="dane"><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element 

minOccurs="0" name="wnio"><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element 

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

minOccurs="0" name="B"><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element 

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

minOccurs="0" name="zlozenieDeklaracjiUzasadnienie" 

type="xsd:string"></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element><xsd: 

element minOccurs="0" name="C"><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element 

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

minOccurs="0" name="InnyTyp" 

type="xsd:string"></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element><xsd: 

element minOccurs="0" name="Adres"><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element 

minOccurs="0" name="D1"><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element 

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

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

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

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

minOccurs="0" name="NIP" 

type="xsd:string"></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element><xsd: 

element minOccurs="0" name="D2"><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

minOccurs="0" name="Poczta" 

type="xsd:string"></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element><xsd: 

element minOccurs="0" name="D3"><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element 
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minOccurs="0" name="Kraj" type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element 

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

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

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

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

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

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

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

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

minOccurs="0" name="Poczta" 

type="xsd:string"></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element><xsd: 

element minOccurs="0" name="D4"><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element 

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

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

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

minOccurs="0" name="Punkt"><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element 

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

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

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

minOccurs="0" name="Inne" 

type="xsd:string"></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element></xsd 

:sequence></xsd:complexType></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:e 

lement><xsd:element minOccurs="0" 

name="D4"><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element minOccurs="0" 

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

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

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

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

name="SortowanieSmieci" 

type="xsd:string"></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element><xsd: 

element minOccurs="0" name="E1"><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element 

minOccurs="0" name="LiczbaMieszkancow1do4" 
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type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element minOccurs="0" name="Stawka1do4" 

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

name="KwotaMieszkancow1do4" type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element 

minOccurs="0" name="LiczbaMieszkancowod5do10" 

type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element minOccurs="0" name="Stawka5do10" 

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

name="KwotaMieszkancow5do10" type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element 

minOccurs="0" name="LiczbaMieszkancowod11" 

type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element minOccurs="0" name="Stawkaod11" 

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

name="KwotaMieszkancowod11" type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element 

minOccurs="0" name="SumaOplat_84" type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element 

minOccurs="0" name="SumaMieszkancow_85" 

type="xsd:string"></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element><xsd: 

element minOccurs="0" name="E2"><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element 

minOccurs="0" name="LiczbaMieszkancow1do4" 

type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element minOccurs="0" name="Stawka1do4" 

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

name="KwotaMieszkancow1do4" type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element 

minOccurs="0" name="LiczbaMieszkancowod5do10" 

type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element minOccurs="0" name="Stawka5do10" 

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

name="KwotaMieszkancow5do10" type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element 

minOccurs="0" name="LiczbaMieszkancowod11" 

type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element minOccurs="0" name="Stawkaod11" 

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

name="KwotaMieszkancowod11" type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element 

minOccurs="0" name="SumaOplat_95" type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element 

minOccurs="0" name="SumaMieszkancow_96" 

type="xsd:string"></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element><xsd: 

element minOccurs="0" name="F"><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element 

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

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

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

minOccurs="0" name="InneIlosc" 

type="xsd:string"></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element><xsd: 

element minOccurs="0" name="G"><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element 

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

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

minOccurs="0" name="NumerRachunek" 

type="xsd:string"></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element><xsd: 

element minOccurs="0" name="H"><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element 

minOccurs="0" name="Uwagi" 

type="xsd:string"></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element><xsd: 

element minOccurs="0" name="Osoba"><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element 

minOccurs="0" name="H"><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element 

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

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

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

minOccurs="0" name="Email" 

type="xsd:string"></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element></xsd 

:sequence></xsd:complexType></xsd:element><xsd:element minOccurs="0" 

name="J"><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element minOccurs="0" name="data" 

type="xsd:string"></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element></xsd 

:sequence></xsd:complexType></xsd:element><xsd:element minOccurs="0" 

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

name="Bdatazmianypkt3" type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element minOccurs="0" 

name="Bdatazmianypkt4" type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element minOccurs="0" 

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

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

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

name="Adres"><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element minOccurs="0" 

name="MiejscowoscMacierzysta" 
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type="xsd:string"></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element><xsd: 

element minOccurs="0" name="podpowiedzD41" 

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

name="D41"><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element minOccurs="0" 

name="lokale"><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element minOccurs="0" 

name="lok0" type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element minOccurs="0" name="lok1" 

type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element minOccurs="0" name="mieszk1" 

type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element minOccurs="0" name="lok2" 

type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element minOccurs="0" name="mieszk2" 

type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element minOccurs="0" name="lok3" 

type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element minOccurs="0" name="mieszk3" 

type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element minOccurs="0" name="lok4" 

type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element minOccurs="0" name="mieszk4" 

type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element minOccurs="0" name="lok5" 

type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element minOccurs="0" name="mieszk5" 

type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element minOccurs="0" name="lok6" 

type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element minOccurs="0" name="mieszk6" 

type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element minOccurs="0" name="lok7" 

type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element minOccurs="0" name="mieszk7" 

type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element minOccurs="0" name="lok8" 

type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element minOccurs="0" name="mieszk8" 

type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element minOccurs="0" name="lok9" 

type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element minOccurs="0" name="mieszk9" 

type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element minOccurs="0" name="lok10" 

type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element minOccurs="0" name="mieszk10" 

type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element minOccurs="0" name="lok11" 

type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element minOccurs="0" name="mieszk11" 

type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element minOccurs="0" name="def12" 

type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element minOccurs="0" name="lok12" 

type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element minOccurs="0" name="mieszk12" 

type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element minOccurs="0" name="def13" 

type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element minOccurs="0" name="lok13" 

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 27 – Poz. 6138



type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element minOccurs="0" name="mieszk13" 

type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element minOccurs="0" name="def14" 

type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element minOccurs="0" name="lok14" 

type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element minOccurs="0" name="mieszk14" 

type="xsd:string"></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element><xsd: 

element minOccurs="0" name="razem"><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element 

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

name="mieszk" 

type="xsd:string"></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element></xsd 

:sequence></xsd:complexType></xsd:element><xsd:element minOccurs="0" 

name="podpowiedzE1" type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element minOccurs="0" 

name="podpowiedzE2" 

type="xsd:string"></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element></xsd 

:sequence> 

</xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 

</xsd:element> 

<xsd:element name="Zalaczniki" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"> 

<xsd:complexType> 

<xsd:sequence> 

<xsd:element name="zalacznik" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded" /> 

</xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 

</xsd:element> 

<xsd:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded" /> 

</xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 

</xsd:element> 

</xsd:schema> 
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<wyr:Dokument xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

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

xmlns:wyr="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/" 

xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2008/05/09/" 

xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2008/05/09/" 

xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2008/05/09/" 

xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2008/05/09/" 

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

xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2008/05/09/"><wyr:OpisDokumentu/><wyr 

:DaneDokumentu/><wyr:TrescDokumentu kodowanie="XML" 

format="text/xml"><wyr:Wartosc><wyr:NazwaDokumentu>DOP-2 

Elbląg</wyr:NazwaDokumentu><wyr:RodzajDokumentu>wniosek</wyr:RodzajDokumentu 

><wyr:WaznoscWzoru typDaty="waznosci"><meta:Czas>2020-12- 

31</meta:Czas></wyr:WaznoscWzoru><wyr:OpisWzoru>Wzór wniosku DOP-2 

Elbląg</wyr:OpisWzoru></wyr:Wartosc></wyr:TrescDokumentu></wyr:Dokument> 

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

<xsd:schema 

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

xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/03/06/" 

xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/03/06/" 

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

targetNamespace="http://eurzad-test.otago.pl/index-formularze-xsd?def=18278" 

attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified"> 

<xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/03/06/" 

schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/03/06/meta.xsd"/> 

<xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/03/06/" 

schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/03/06/osoba.xsd"/> 

<xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/03/06/" 

schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/03/06/instytucja.xsd"/> 

<xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/03/06/" 

schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/03/06/adres.xsd"/> 
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<xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/03/06/" 

schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/03/06/struktura.xsd"/> 

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

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

<xsd:element name="Dokument"> 

<xsd:complexType> 

<xsd:sequence> 

<xsd:element name="OpisDokumentu" 

type="str:OpisDokumentuTyp" minOccurs="0"/> 

<xsd:element name="DaneDokumentu"> 

<xsd:complexType> 

<xsd:sequence> 

<xsd:element name="Tytul"> 

<xsd:complexType> 

<xsd:sequence> 

<xsd:element 

name="Nazwa" maxOccurs="1" minOccurs="1" type="xsd:string" /> 

<xsd:element 

name="Id" maxOccurs="1" minOccurs="1" type="xsd:long" /> 

</xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 

</xsd:element> 

<xsd:element name="Data" 

maxOccurs="1" minOccurs="1" type="xsd:date" /> 

<xsd:element name="Adresaci"> 

<xsd:complexType> 

<xsd:sequence> 

<xsd:element 

name="Adresat" maxOccurs="1" minOccurs="1"> 

<xsd:complexType> 

<xsd:sequence> 

<xsd:element name="Nazwa" maxOccurs="1" minOccurs="1" type="xsd:string" /> 
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<xsd:element name="Adres" maxOccurs="1" minOccurs="1" type="xsd:string" /> 

<xsd:element name="Miejscowosc" maxOccurs="1" minOccurs="1" 

type="xsd:string" /> 

<xsd:element name="KodPocztowy" maxOccurs="1" minOccurs="1" 

type="xsd:string" /> 

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

</xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 

</xsd:element> 

</xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 

</xsd:element> 

<xsd:element name="Nadawcy"> 

<xsd:complexType> 

<xsd:sequence> 

<xsd:element 

name="Nadawca" maxOccurs="1" minOccurs="1"> 

<xsd:complexType> 

<xsd:sequence> 

<xsd:element name="ID" maxOccurs="1" minOccurs="1" type="xsd:long" /> 

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

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

<xsd:element name="OsId" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="xsd:long" /> 

<xsd:element name="OsStan" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="xsd:long" /> 

<xsd:element name="Imie1LubNazwaSkrocona" maxOccurs="1" minOccurs="0" 

type="xsd:string" /> 

<xsd:element name="Imie2" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="xsd:string" /> 

<xsd:element name="Nazwisko1LubNazwaPelna" maxOccurs="1" minOccurs="0" 

type="xsd:string" /> 

<xsd:element name="Nazwisko2" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="xsd:string" 

/> 

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

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

<xsd:element name="Miejscowosc" maxOccurs="1" minOccurs="0" 

type="xsd:string" /> 

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

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

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

<xsd:element name="KodPocztowy" maxOccurs="1" minOccurs="0" 

type="xsd:string" /> 

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

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

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

</xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 

</xsd:element> 

</xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 

</xsd:element> 

<xsd:element name="FormaOdpowiedzi" 

maxOccurs="1" minOccurs="0" type="xsd:string" /> 

</xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 

</xsd:element> 

<xsd:element name="TrescDokumentu"> 

<xsd:complexType> 

<xsd:sequence> 

<xsd:sequence><xsd:element 

minOccurs="0" name="dane"><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element 

minOccurs="0" name="wnio"><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element 

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

minOccurs="0" name="B"><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element 

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

type="xsd:string"></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element><xsd: 

element minOccurs="0" name="C"><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element 

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

minOccurs="0" name="InnyTyp" 

type="xsd:string"></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element><xsd: 

element minOccurs="0" name="Osoba"><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element 

minOccurs="0" name="D1"><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element 

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

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

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

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

minOccurs="0" name="NIP" 

type="xsd:string"></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element><xsd: 

element minOccurs="0" name="I"><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element 

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

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

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

minOccurs="0" name="Email" 

type="xsd:string"></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element></xsd 

:sequence></xsd:complexType></xsd:element><xsd:element minOccurs="0" 

name="Adres"><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element minOccurs="0" 

name="D2"><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element minOccurs="0" name="Kraj" 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 33 – Poz. 6138



type="xsd:string"></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element><xsd: 

element minOccurs="0" name="D3"><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

minOccurs="0" name="Poczta" 

type="xsd:string"></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element><xsd: 

element minOccurs="0" name="D4"><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element 

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

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

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

minOccurs="0" name="Punkt"><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element 

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

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

minOccurs="0" name="Budynek" 

type="xsd:string"></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element></xsd 

:sequence></xsd:complexType></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:e 

lement><xsd:element minOccurs="0" 

name="D4"><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element minOccurs="0" 

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

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

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

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

name="Punkt"><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element minOccurs="0" 

name="Inne" 

type="xsd:string"></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element><xsd: 
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element minOccurs="0" name="SortowanieSmieci" 

type="xsd:string"></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element><xsd: 

element minOccurs="0" name="E"><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element 

minOccurs="0" name="LPojemnikDo120" type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element 

minOccurs="0" name="LPojemnikDo240" type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element 

minOccurs="0" name="LPojemnikDo1100" type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element 

minOccurs="0" name="LPojemnikDo510" type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element 

minOccurs="0" name="SPojemnikDo120" type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element 

minOccurs="0" name="SPojemnikDo240" type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element 

minOccurs="0" name="SPojemnikDo1100" type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element 

minOccurs="0" name="SPojemnikDo510" type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element 

minOccurs="0" name="KPojemnikDo120" type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element 

minOccurs="0" name="KPojemnikDo240" type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element 

minOccurs="0" name="KPojemnikDo1100" type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element 

minOccurs="0" name="KPojemnikDo510" type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element 

minOccurs="0" name="Suma" 

type="xsd:string"></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element><xsd: 

element minOccurs="0" name="F"><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element 

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

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

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

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

minOccurs="0" name="InneIlosc" 

type="xsd:string"></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element><xsd: 

element minOccurs="0" name="G"><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element 

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

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

minOccurs="0" name="NumerRachunek" 

type="xsd:string"></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element><xsd: 

element minOccurs="0" name="H"><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element 

minOccurs="0" name="Uwagi" 

type="xsd:string"></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element><xsd: 
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element minOccurs="0" name="J"><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element 

minOccurs="0" name="data" 

type="xsd:string"></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element></xsd 

:sequence></xsd:complexType></xsd:element><xsd:element minOccurs="0" 

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

name="Bdatazmianypkt3" type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element minOccurs="0" 

name="Bdatazmianypkt4" type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element minOccurs="0" 

name="Bdataustaniapkt5" type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element minOccurs="0" 

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

name="Adres"><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element minOccurs="0" 

name="MiejscowoscMacierzysta" 

type="xsd:string"></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element><xsd: 

element minOccurs="0" name="D41"><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element 

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

minOccurs="0" name="SzkolaLiczbaNiezamieszk" 

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

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

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

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

name="HandlowyLiczbaNiezamieszk" type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element 

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

minOccurs="0" name="HandlowyPojemnosc" 

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

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

name="GastroLiczbaNiezamieszk" type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element 

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

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

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

minOccurs="0" name="UzytecznosciLiczbaNiezamieszk" 

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

name="UzytecznosciWielkosc" type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element 

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

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

name="ReligiLiczbaNiezamieszk" type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element 

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

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

minOccurs="0" name="SluzbaZdrowiaWybor" 

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

name="SluzbaZdrowiaLiczbaNiezamieszk" type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element 

minOccurs="0" name="SluzbaZdrowiaWielkosc" 

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

name="SluzbaZdrowiaPojemnosc" type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element 

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

minOccurs="0" name="SzpitalLiczbaNiezamieszk" 

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

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

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

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

name="NoclegLiczbaNiezamieszk" type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element 

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

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

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

minOccurs="0" name="OgrodLiczbaNiezamieszk" 

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

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

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

name="RazemLiczbaNiezamieszk" type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element 

minOccurs="0" name="RazemPojemnosc" 

type="xsd:string"></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element><xsd: 

element minOccurs="0" name="podpowiedzD42" 

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

name="D42"><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element minOccurs="0" 

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

minOccurs="0" name="WieloLokalLokalNieuzyt" 

type="xsd:string"></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element></xsd 

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

</xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 

</xsd:element> 

<xsd:element name="Zalaczniki" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"> 

<xsd:complexType> 

<xsd:sequence> 

<xsd:element name="zalacznik" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded" /> 

</xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 

</xsd:element> 

<xsd:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded" /> 

</xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 

</xsd:element> 

</xsd:schema> 

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

<wyr:Dokument xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

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

xmlns:wyr="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/" 

xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2008/05/09/" 

xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2008/05/09/" 

xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2008/05/09/" 

xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2008/05/09/" 

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

xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2008/05/09/"><wyr:OpisDokumentu/><wyr 
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:DaneDokumentu/><wyr:TrescDokumentu kodowanie="XML" 

format="text/xml"><wyr:Wartosc><wyr:NazwaDokumentu>DOP-3 

Elbląg</wyr:NazwaDokumentu><wyr:RodzajDokumentu>wniosek</wyr:RodzajDokumentu 

><wyr:WaznoscWzoru typDaty="waznosci"><meta:Czas>2020-12- 

31</meta:Czas></wyr:WaznoscWzoru><wyr:OpisWzoru>Wzór wniosku DOP-3 

Elbląg</wyr:OpisWzoru></wyr:Wartosc></wyr:TrescDokumentu></wyr:Dokument> 

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

<xsd:schema 

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

xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/03/06/" 

xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/03/06/" 

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

targetNamespace="http://eurzad-test.otago.pl/index-formularze-xsd?def=18316" 

attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified"> 

<xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/03/06/" 

schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/03/06/meta.xsd"/> 

<xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/03/06/" 

schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/03/06/osoba.xsd"/> 

<xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/03/06/" 

schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/03/06/instytucja.xsd"/> 

<xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/03/06/" 

schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/03/06/adres.xsd"/> 

<xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/03/06/" 

schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/03/06/struktura.xsd"/> 

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

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

<xsd:element name="Dokument"> 

<xsd:complexType> 

<xsd:sequence> 

<xsd:element name="OpisDokumentu" 

type="str:OpisDokumentuTyp" minOccurs="0"/> 

<xsd:element name="DaneDokumentu"> 
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<xsd:complexType> 

<xsd:sequence> 

<xsd:element name="Tytul"> 

<xsd:complexType> 

<xsd:sequence> 

<xsd:element 

name="Nazwa" maxOccurs="1" minOccurs="1" type="xsd:string" /> 

<xsd:element 

name="Id" maxOccurs="1" minOccurs="1" type="xsd:long" /> 

</xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 

</xsd:element> 

<xsd:element name="Data" 

maxOccurs="1" minOccurs="1" type="xsd:date" /> 

<xsd:element name="Adresaci"> 

<xsd:complexType> 

<xsd:sequence> 

<xsd:element 

name="Adresat" maxOccurs="1" minOccurs="1"> 

<xsd:complexType> 

<xsd:sequence> 

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

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

<xsd:element name="Miejscowosc" maxOccurs="1" minOccurs="1" 

type="xsd:string" /> 

<xsd:element name="KodPocztowy" maxOccurs="1" minOccurs="1" 

type="xsd:string" /> 

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

</xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 

</xsd:element> 

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

</xsd:element> 

<xsd:element name="Nadawcy"> 

<xsd:complexType> 

<xsd:sequence> 

<xsd:element 

name="Nadawca" maxOccurs="1" minOccurs="1"> 

<xsd:complexType> 

<xsd:sequence> 

<xsd:element name="ID" maxOccurs="1" minOccurs="1" type="xsd:long" /> 

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

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

<xsd:element name="OsId" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="xsd:long" /> 

<xsd:element name="OsStan" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="xsd:long" /> 

<xsd:element name="Imie1LubNazwaSkrocona" maxOccurs="1" minOccurs="0" 

type="xsd:string" /> 

<xsd:element name="Imie2" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="xsd:string" /> 

<xsd:element name="Nazwisko1LubNazwaPelna" maxOccurs="1" minOccurs="0" 

type="xsd:string" /> 

<xsd:element name="Nazwisko2" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="xsd:string" 

/> 

<xsd:element name="PeselLubRegon" maxOccurs="1" minOccurs="0" 

type="xsd:string" /> 

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

<xsd:element name="Miejscowosc" maxOccurs="1" minOccurs="0" 

type="xsd:string" /> 

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

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

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

<xsd:element name="KodPocztowy" maxOccurs="1" minOccurs="0" 

type="xsd:string" /> 

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

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

</xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 

</xsd:element> 

</xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 

</xsd:element> 

<xsd:element name="FormaOdpowiedzi" 

maxOccurs="1" minOccurs="0" type="xsd:string" /> 

</xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 

</xsd:element> 

<xsd:element name="TrescDokumentu"> 

<xsd:complexType> 

<xsd:sequence> 

<xsd:sequence><xsd:element 

minOccurs="0" name="dane"><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element 

minOccurs="0" name="wnio"><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element 

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

minOccurs="0" name="B"><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element 

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

minOccurs="0" name="zlozenieDeklaracjiUzasadnienie" 

type="xsd:string"></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element><xsd: 

element minOccurs="0" name="C"><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element 

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

minOccurs="0" name="InnyTyp" 

type="xsd:string"></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element><xsd: 

element minOccurs="0" name="Osoba"><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element 

minOccurs="0" name="D1"><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element 

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

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

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

minOccurs="0" name="NIP" 

type="xsd:string"></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element><xsd: 

element minOccurs="0" name="I"><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element 

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

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

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

minOccurs="0" name="Email" 

type="xsd:string"></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element></xsd 

:sequence></xsd:complexType></xsd:element><xsd:element minOccurs="0" 

name="Adres"><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element minOccurs="0" 

name="D2"><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element minOccurs="0" name="Kraj" 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

type="xsd:string"></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element><xsd: 

element minOccurs="0" name="D3"><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element 

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

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

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

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

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

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

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

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

minOccurs="0" name="Poczta" 

type="xsd:string"></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element><xsd: 

element minOccurs="0" name="D4"><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element 

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

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

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

minOccurs="0" name="Punkt"><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element 

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

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

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

minOccurs="0" name="Inne" 

type="xsd:string"></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element></xsd 

:sequence></xsd:complexType></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:e 

lement><xsd:element minOccurs="0" 

name="D4"><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element minOccurs="0" 

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

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

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

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

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

name="SortowanieSmieci" 

type="xsd:string"></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element><xsd: 

element minOccurs="0" name="E1"><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element 

minOccurs="0" name="LiczbaMieszkancow1do4" 

type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element minOccurs="0" name="Stawka1do4" 

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

name="KwotaMieszkancow1do4" type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element 

minOccurs="0" name="LiczbaMieszkancowod5do10" 

type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element minOccurs="0" name="Stawka5do10" 

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

name="KwotaMieszkancow5do10" type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element 
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minOccurs="0" name="LiczbaMieszkancowod11" 

type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element minOccurs="0" name="Stawkaod11" 

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

name="KwotaMieszkancowod11" type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element 

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

minOccurs="0" name="SumaMieszkancow" 

type="xsd:string"></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element><xsd: 

element minOccurs="0" name="E12"><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element 

minOccurs="0" name="LiczbaMieszkancow1do4" 

type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element minOccurs="0" name="Stawka1do4" 

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

name="KwotaMieszkancow1do4" type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element 

minOccurs="0" name="LiczbaMieszkancowod5do10" 

type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element minOccurs="0" name="Stawka5do10" 

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

name="KwotaMieszkancow5do10" type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element 

minOccurs="0" name="LiczbaMieszkancowod11" 

type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element minOccurs="0" name="Stawkaod11" 

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

name="KwotaMieszkancowod11" type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element 

minOccurs="0" name="SumaOplat_95" type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element 

minOccurs="0" name="SumaMieszkancow_96" 

type="xsd:string"></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element><xsd: 

element minOccurs="0" name="E2"><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element 

minOccurs="0" name="LPojemnikDo120" type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element 

minOccurs="0" name="LPojemnikDo240" type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element 

minOccurs="0" name="LPojemnikDo1100" type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element 

minOccurs="0" name="LPojemnikDo510" type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element 

minOccurs="0" name="SPojemnikDo120" type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element 

minOccurs="0" name="SPojemnikDo240" type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element 

minOccurs="0" name="SPojemnikDo1100" type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element 

minOccurs="0" name="SPojemnikDo510" type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element 
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minOccurs="0" name="KPojemnikDo120" type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element 

minOccurs="0" name="KPojemnikDo240" type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element 

minOccurs="0" name="KPojemnikDo1100" type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element 

minOccurs="0" name="KPojemnikDo510" type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element 

minOccurs="0" name="Suma" 

type="xsd:string"></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element><xsd: 

element minOccurs="0" name="E21"><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element 

minOccurs="0" name="Suma" 

type="xsd:string"></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element><xsd: 

element minOccurs="0" name="F"><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element 

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

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

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

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

minOccurs="0" name="InneIlosc" 

type="xsd:string"></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element><xsd: 

element minOccurs="0" name="G"><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element 

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

minOccurs="0" name="PosiadaczRachunku" 

type="xsd:string"></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element><xsd: 

element minOccurs="0" name="H"><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element 

minOccurs="0" name="Uwagi" 

type="xsd:string"></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element><xsd: 

element minOccurs="0" name="J"><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element 

minOccurs="0" name="data" 

type="xsd:string"></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element></xsd 

:sequence></xsd:complexType></xsd:element><xsd:element minOccurs="0" 

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

name="Bdatazmainypkt5" type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element minOccurs="0" 

name="Bdatazmainypkt6" type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element minOccurs="0" 

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

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

name="Adres"><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element minOccurs="0" 

name="MiejscowoscMacierzysta" 

type="xsd:string"></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element><xsd: 

element minOccurs="0" name="podpowiedzD41" 

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

name="D41"><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element minOccurs="0" 

name="lokale"><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element minOccurs="0" 

name="lok0" type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element minOccurs="0" name="lok1" 

type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element minOccurs="0" name="mieszk1" 

type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element minOccurs="0" name="lok2" 

type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element minOccurs="0" name="mieszk2" 

type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element minOccurs="0" name="lok3" 

type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element minOccurs="0" name="mieszk3" 

type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element minOccurs="0" name="lok4" 

type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element minOccurs="0" name="mieszk4" 

type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element minOccurs="0" name="lok5" 

type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element minOccurs="0" name="mieszk5" 

type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element minOccurs="0" name="lok6" 

type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element minOccurs="0" name="mieszk6" 

type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element minOccurs="0" name="lok7" 

type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element minOccurs="0" name="mieszk7" 

type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element minOccurs="0" name="lok8" 

type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element minOccurs="0" name="mieszk8" 

type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element minOccurs="0" name="lok9" 

type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element minOccurs="0" name="mieszk9" 

type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element minOccurs="0" name="lok10" 

type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element minOccurs="0" name="mieszk10" 

type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element minOccurs="0" name="lok11" 

type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element minOccurs="0" name="mieszk11" 

type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element minOccurs="0" name="def12" 

type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element minOccurs="0" name="lok12" 
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type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element minOccurs="0" name="mieszk12" 

type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element minOccurs="0" name="def13" 

type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element minOccurs="0" name="lok13" 

type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element minOccurs="0" name="mieszk13" 

type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element minOccurs="0" name="def14" 

type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element minOccurs="0" name="lok14" 

type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element minOccurs="0" name="mieszk14" 

type="xsd:string"></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element><xsd: 

element minOccurs="0" name="razem"><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element 

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

name="mieszk" 

type="xsd:string"></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element></xsd 

:sequence></xsd:complexType></xsd:element><xsd:element minOccurs="0" 

name="D42"><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element minOccurs="0" 

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

name="WieloLokalNieGminy" type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element 

minOccurs="0" name="WieloLokalLokalNieuzyt" 

type="xsd:string"></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element><xsd: 

element minOccurs="0" name="D43"><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element 

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

minOccurs="0" name="SzkolaLiczbaNiezamieszk" 

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

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

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

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

name="HandlowyLiczbaNiezamieszk" type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element 

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

minOccurs="0" name="HandlowyPojemnosc" 

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

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

name="GastroLiczbaNiezamieszk" type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element 

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

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

minOccurs="0" name="UzytecznosciLiczbaNiezamieszk" 

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

name="UzytecznosciWielkosc" type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element 

minOccurs="0" name="UzytecznosciPojemnosc" 

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

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

name="ReligiLiczbaNiezamieszk" type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element 

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

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

minOccurs="0" name="SluzbaZdrowiaWybor" 

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

name="SluzbaZdrowiaLiczbaNiezamieszk" type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element 

minOccurs="0" name="SluzbaZdrowiaWielkosc" 

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

name="SluzbaZdrowiaPojemnosc" type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element 

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

minOccurs="0" name="SzpitalLiczbaNiezamieszk" 

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

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

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

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

name="NoclegLiczbaNiezamieszk" type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element 

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

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

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

minOccurs="0" name="OgrodLiczbaNiezamieszk" 

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

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

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

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

type="xsd:string"></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element><xsd: 

element minOccurs="0" name="podpowiedzE11" 

type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element minOccurs="0" name="podpowiedzE12" 

type="xsd:string"></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element></xsd 

:sequence> 

</xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 

</xsd:element> 

<xsd:element name="Zalaczniki" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"> 

<xsd:complexType> 

<xsd:sequence> 

<xsd:element name="zalacznik" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded" /> 

</xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 

</xsd:element> 

<xsd:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded" /> 

</xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 

</xsd:element> 

</xsd:schema> 

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

<wyr:Dokument xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2008/05/09/" 

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

xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2008/05/09/" 

xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2008/05/09/" 

xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2008/05/09/" 

xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2008/05/09/" 

xmlns:wyr="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/" 
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xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" > 

<wyr:OpisDokumentu/> 

<wyr:DaneDokumentu/> 

<wyr:TrescDokumentu format="text/xml" kodowanie="XML"> 

<wyr:Wartosc> 

<wyr:NazwaDokumentu>DOP-4</wyr:NazwaDokumentu> 

<wyr:RodzajDokumentu>wniosek</wyr:RodzajDokumentu> <wyr:WaznoscWzoru 

typDaty="waznosci"> 

<meta:Czas>2020-12-31</meta:Czas> 

</wyr:WaznoscWzoru> 

<wyr:OpisWzoru>Wzór wniosku DOP-4</wyr:OpisWzoru> 

</wyr:Wartosc> 

</wyr:TrescDokumentu> 

</wyr:Dokument> 

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

<xsd:schema 

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

xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/03/06/" 

xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/03/06/" 

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

targetNamespace="http://eurzad.umelblag.pl/index-formularze-xsd?def=10466" 

attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified"> 

<xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/03/06/" 

schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/03/06/meta.xsd"/> 

<xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/03/06/" 

schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/03/06/osoba.xsd"/> 

<xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/03/06/" 

schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/03/06/instytucja.xsd"/> 

<xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/03/06/" 

schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/03/06/adres.xsd"/> 

<xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/03/06/" 
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schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/03/06/struktura.xsd"/> 

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

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

<xsd:element name="Dokument"> 

<xsd:complexType> 

<xsd:sequence> 

<xsd:element name="OpisDokumentu" 

type="str:OpisDokumentuTyp" minOccurs="0"/> 

<xsd:element name="DaneDokumentu"> 

<xsd:complexType> 

<xsd:sequence> 

<xsd:element name="Tytul"> 

<xsd:complexType> 

<xsd:sequence> 

<xsd:element 

name="Nazwa" maxOccurs="1" minOccurs="1" type="xsd:string" /> 

<xsd:element 

name="Id" maxOccurs="1" minOccurs="1" type="xsd:long" /> 

</xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 

</xsd:element> 

<xsd:element name="Data" maxOccurs="1" 

minOccurs="1" type="xsd:date" /> 

<xsd:element name="Adresaci"> 

<xsd:complexType> 

<xsd:sequence> 

<xsd:element 

name="Adresat" maxOccurs="1" minOccurs="1"> 

<xsd:complexType> 

<xsd:sequence> 

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

<xsd:element name="Adres" maxOccurs="1" minOccurs="1" type="xsd:string" /> 
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<xsd:element name="Miejscowosc" maxOccurs="1" minOccurs="1" type="xsd:string" /> 

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

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

</xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 

</xsd:element> 

</xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 

</xsd:element> 

<xsd:element name="Nadawcy"> 

<xsd:complexType> 

<xsd:sequence> 

<xsd:element 

name="Nadawca" maxOccurs="1" minOccurs="1"> 

<xsd:complexType> 

<xsd:sequence> 

<xsd:element name="ID" maxOccurs="1" minOccurs="1" type="xsd:long" /> 

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

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

<xsd:element name="OsId" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="xsd:long" /> 

<xsd:element name="OsStan" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="xsd:long" /> 

<xsd:element name="Imie1LubNazwaSkrocona" maxOccurs="1" minOccurs="0" 

type="xsd:string" /> 

<xsd:element name="Imie2" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="xsd:string" /> 

<xsd:element name="Nazwisko1LubNazwaPelna" maxOccurs="1" minOccurs="0" 

type="xsd:string" /> 

<xsd:element name="Nazwisko2" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="xsd:string" /> 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

</xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 

</xsd:element> 

</xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 

</xsd:element> 

<xsd:element name="FormaOdpowiedzi" 

maxOccurs="1" minOccurs="0" type="xsd:string" /> 

</xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 

</xsd:element> 

<xsd:element name="TrescDokumentu"> 

<xsd:complexType> 

<xsd:sequence> 

<xsd:sequence><xsd:element minOccurs="0" 

name="dane"><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element minOccurs="0" 

name="wnio"><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element minOccurs="0" name="datadzis" 

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

name="B"><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element minOccurs="0" 

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

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

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

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

name="zlozenieDeklaracjiUzasadnienie" 

type="xsd:string"></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element><xsd:element 

minOccurs="0" name="C"><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element minOccurs="0" 

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

type="xsd:string"></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element><xsd:element 

minOccurs="0" name="Adres"><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element minOccurs="0" 

name="D1"><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element minOccurs="0" 

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

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

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

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

type="xsd:string"></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element><xsd:element 

minOccurs="0" name="D2"><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element minOccurs="0" 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

type="xsd:string"></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element><xsd:element 

minOccurs="0" name="D3"><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element minOccurs="0" 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

type="xsd:string"></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element><xsd:element 

minOccurs="0" name="D4"><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element minOccurs="0" 
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name="Ulica" type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element minOccurs="0" name="Budynek" 

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

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

name="Punkt"><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element minOccurs="0" 

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

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

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

type="xsd:string"></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element></xsd:sequen 

ce></xsd:complexType></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element><xsd:ele 

ment minOccurs="0" name="D4"><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element minOccurs="0" 

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

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

name="SortowanieSmieci" 

type="xsd:string"></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element><xsd:element 

minOccurs="0" name="Rodzaj"><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element minOccurs="0" 

name="E"><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element minOccurs="0" 

name="Punkt"><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element minOccurs="0" 

name="NazwaNieruchomoci" 

type="xsd:string"></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element></xsd:sequen 

ce></xsd:complexType></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element><xsd:ele 

ment minOccurs="0" name="E2"><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element minOccurs="0" 

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

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

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

name="DomkIloczyn" 

type="xsd:string"></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element><xsd:element 

minOccurs="0" name="F"><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element minOccurs="0" 

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

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

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

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

type="xsd:string"></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element><xsd:element 

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 56 – Poz. 6138



minOccurs="0" name="G"><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element minOccurs="0" 

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

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

name="NumerRachunek" 

type="xsd:string"></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element><xsd:element 

minOccurs="0" name="H"><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element minOccurs="0" 

name="Uwagi" 

type="xsd:string"></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element><xsd:element 

minOccurs="0" name="Osoba"><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element minOccurs="0" 

name="H"><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element minOccurs="0" name="Imie" 

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

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

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

type="xsd:string"></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element></xsd:sequen 

ce></xsd:complexType></xsd:element><xsd:element minOccurs="0" 

name="J"><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element minOccurs="0" name="data" 

type="xsd:string"></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element></xsd:sequen 

ce></xsd:complexType></xsd:element><xsd:element minOccurs="0" 

name="Adres"><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element minOccurs="0" 

name="MiejscowoscMacierzysta" 

type="xsd:string"></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element></xsd:sequen 

ce></xsd:complexType></xsd:element></xsd:sequence> 

</xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 

</xsd:element> 

<xsd:element name="Zalaczniki" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 

<xsd:complexType> 

<xsd:sequence> 

<xsd:element name="zalacznik" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> 

</xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 

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

maxOccurs="unbounded" /> 

</xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 

</xsd:element> 

</xsd:schema> 
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