
 

 

UCHWAŁA NR LXXVII/1624/13 

RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI 

z dnia 13 grudnia 2013 r. 

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

 składanej przez właścicieli nieruchomości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318), art. 6n ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czysto-

ści i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399) Rada Miejska w Łodzi uchwala, co następuje:  

§ 1. 1. Określa się:  

1) wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (DO), zwanej dalej dekla-

racją, składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na 

której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały;  

2) format elektroniczny wzoru formularza wskazanego w pkt 1 oraz układ informacji i powiązań między da-

nymi w deklaracji (DO) w formacie danych XML, stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały. 

2. Deklaracja wraz z wypełnionymi formularzami i innymi załącznikami może być przesyłana za pomocą 

elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.  

3. Deklaracja, o której mowa w ust. 2 ,jest opatrywana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfiko-

wanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o 

podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2013 r. poz. 262) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP 

w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235). 

§ 2. 1. Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwsze-

go mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych albo wystąpienia zmiany danych 

określonych w poprzednio złożonej deklaracji, w Kancelarii Urzędu Miasta Łodzi przy: ul. Piotrkowskiej 110, 

ul. Piotrkowskiej 153, ul. Sienkiewicza 5, ul. Krzemienieckiej 2B, al. Piłsudskiego 100, al. Politechniki 32, ul. 

Skorupki 21, ul. Zachodniej 21 lub w punktach informacyjnych Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Inflanckiej 45 

(Hipermarket E. Leclerc) i ul. Brzezińskiej 27/29 (Centrum Handlowe M1).  

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpa-

dami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na terenie danej 

nieruchomości, należy złożyć nową deklarację. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.  

§ 4. Traci moc uchwała Nr LVIII/1221/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieru-

chomości (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1802).  

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 17 grudnia 2013 r.

Poz. 5634



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

wództwa Łódzkiego, jednak nie wcześniej niż pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.  

  

 Przewodnicząca  

Rady Miejskiej w Łodzi: 

Joanna Kopcińska 
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Załącznik nr 1  

do uchwały Nr LXXVII/1624/13  

Rady Miejskiej w Łodzi  

z dnia 13 grudnia 2013 r.  
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Załącznik nr 2  
do uchwały nr LXXVII/1624/13  

Rady Miejskiej w Łodzi  

z dnia 13 grudnia 2013 r.  

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

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

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

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

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

xmlns:wnio="http://test.epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/UML1/deklaracja-ok/" tar-

getNamespace="http://test.epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/UML1/deklaracja-ok/" 

elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified"> 

 <xs:import namespace="http://www.w3.org/XML/1998/namespace" schemaLoca-

tion="http://www.w3.org/2001/xml.xsd"/> 

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

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

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

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

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

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

 <xs:import namespace="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" schemaLoca-

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

 <xs:complexType name="TrescDokumentuTyp" abstract="false"> 

  <xs:complexContent> 

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

  </xs:complexContent> 

 </xs:complexType> 

 <xs:element name="Dokument"> 

  <xs:complexType> 

   <xs:sequence> 

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

    <xs:element name="DaneDokumentu" ty-

pe="str:DaneDokumentuTyp"/> 

    <xs:element name="TrescDokumentu"> 

     <xs:complexType> 

      <xs:complexContent> 

       <xs:extension ba-

se="wnio:TrescDokumentuTyp"> 

        <xs:sequence> 

         <xs:element name="Naglowek"> 
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          <xs:complexType> 

           <xs:sequence> 

            <xs:element 

name="Nazwa"/> 

            <xs:element 

name="Adresat" type="wnio:InstytucjaTyp"/> 

            <xs:element 

name="DataWniosku"/> 

            <xs:element 

name="Miejscowosc"/> 

            <xs:element 

name="Wnioskodawcy" type="wnio:WnioskodawcyTyp"/> 

           </xs:sequence> 

          </xs:complexType> 

         </xs:element> 

         <xs:element name="Tresc" ty-

pe="wnio:TrescTyp"/> 

         <xs:element name="Stopka"> 

          <xs:complexType> 

           <xs:sequence> 

            <xs:element 

ref="str:Zalaczniki"/> 

            <xs:element 

name="Zalaczniki"> 

            

 <xs:complexType> 

             

 <xs:sequence> 

             

  <xs:element name="Zalacznik" type="wnio:ZalacznikTyp" minOccurs="0" maxOc-

curs="unbounded"/> 

             

 </xs:sequence> 

             

 <xs:attribute name="zgodnoscZOryginalem" type="xs:boolean" default="false"/> 

            

 </xs:complexType> 

           

 </xs:element> 

            <xs:element 

name="ZgodaNaKorespondencjeElektroniczna" minOccurs="0"/> 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 10 – Poz. 5634



            <xs:element 

name="Platnosc" type="wnio:PlatnoscTyp" minOccurs="0"/> 

            <xs:element 

name="SposobOdbioru"/> 

           </xs:sequence> 

          </xs:complexType> 

         </xs:element> 

         <xs:element name="Informacje"> 

          <xs:complexType> 

           <xs:sequence> 

            <xs:element 

name="Informacja" type="wnio:InformacjaTyp" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 

           </xs:sequence> 

          </xs:complexType> 

         </xs:element> 

        </xs:sequence> 

       </xs:extension> 

      </xs:complexContent> 

     </xs:complexType> 

    </xs:element> 

    <xs:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOc-

curs="unbounded"/> 

   </xs:sequence> 

  </xs:complexType> 

 </xs:element> 

 <xs:complexType name="AdresTyp"> 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="Kraj" minOccurs="0"> 

    <xs:complexType> 

     <xs:sequence> 

      <xs:element name="Kod"/> 

      <xs:element name="Nazwa"/> 

     </xs:sequence> 

    </xs:complexType> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="Wojewodztwo" minOccurs="0"> 

    <xs:complexType> 
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     <xs:sequence> 

      <xs:element name="Kod"/> 

      <xs:element name="Nazwa"/> 

     </xs:sequence> 

    </xs:complexType> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="Powiat" minOccurs="0"> 

    <xs:complexType> 

     <xs:sequence> 

      <xs:element name="Kod"/> 

      <xs:element name="Nazwa"/> 

     </xs:sequence> 

    </xs:complexType> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="Gmina" minOccurs="0"> 

    <xs:complexType> 

     <xs:sequence> 

      <xs:element name="Kod"/> 

      <xs:element name="Nazwa"/> 

     </xs:sequence> 

    </xs:complexType> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="Miejscowosc" minOccurs="0"> 

    <xs:complexType> 

     <xs:sequence> 

      <xs:element name="Kod"/> 

      <xs:element name="Nazwa"/> 

     </xs:sequence> 

    </xs:complexType> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="Ulica" minOccurs="0"> 

    <xs:complexType> 

     <xs:sequence> 

      <xs:element name="Kod"/> 

      <xs:element name="Nazwa"/> 

     </xs:sequence> 
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     <xs:attribute name="rodzaj"/> 

    </xs:complexType> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="Budynek" minOccurs="0"/> 

   <xs:element name="Lokal" minOccurs="0"/> 

   <xs:element name="KodPocztowy" minOccurs="0"/> 

   <xs:element name="Poczta" minOccurs="0"/> 

   <xs:element name="Opis" minOccurs="0"/> 

   <xs:element name="NrObrebu" minOccurs="0"/> 

   <xs:element name="NrDzialki" minOccurs="0"/> 

   <xs:element name="Zagraniczny" minOccurs="0"/> 

  </xs:sequence> 

  <xs:attribute name="dokladny"> 

   <xs:annotation> 

    <xs:documentation>true - adres dokładny 

false - adres opisowy</xs:documentation> 

   </xs:annotation> 

  </xs:attribute> 

 </xs:complexType> 

 <xs:complexType name="KontaktTyp"> 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="Skrytka" minOccurs="0"/> 

   <xs:element name="Telefon" minOccurs="0"/> 

   <xs:element name="Komorka" minOccurs="0"/> 

   <xs:element name="Faks" minOccurs="0"/> 

   <xs:element name="Email" minOccurs="0"/> 

   <xs:element name="Www" minOccurs="0"/> 

  </xs:sequence> 

  <xs:attribute name="rodzajZgody"/> 

 </xs:complexType> 

 <xs:complexType name="CechyTyp"> 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="PKD" minOccurs="0"/> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

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

   <xs:element name="Identyfikatory" type="wnio:IdentyfikatoryTyp" minOc-

curs="0"/> 

   <xs:element name="Cechy" type="wnio:CechyTyp" minOccurs="0"/> 

   <xs:element name="Imie"/> 

   <xs:element name="Nazwisko"/> 

   <xs:element name="DataUrodzenia" minOccurs="0"/> 

   <xs:element name="MiejsceUrodzenia" minOccurs="0"/> 

   <xs:element name="ImieOjca" minOccurs="0"/> 

   <xs:element name="ImieMatki" minOccurs="0"/> 

   <xs:element name="Adres" type="wnio:AdresTyp" minOccurs="0"/> 

   <xs:element name="Kontakt" type="wnio:KontaktTyp" minOccurs="0"/> 

  </xs:sequence> 

  <xs:attribute name="rodzaj"> 

   <xs:annotation> 

    <xs:documentation>DG - działalność gospodarcza 

BD - bez działalności gospodarczej</xs:documentation> 

   </xs:annotation> 

  </xs:attribute> 

 </xs:complexType> 

 <xs:complexType name="InstytucjaTyp"> 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="Identyfikatory" type="wnio:IdentyfikatoryTyp" minOc-

curs="0"/> 

   <xs:element name="Cechy" type="wnio:CechyTyp" minOccurs="0"/> 

   <xs:element name="Nazwa"/> 

   <xs:element name="KomorkaOrg" minOccurs="0"> 

    <xs:complexType> 

     <xs:sequence> 

      <xs:element name="Kod"/> 

      <xs:element name="Nazwa"/> 

     </xs:sequence> 

    </xs:complexType> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="Adres" type="wnio:AdresTyp"/> 

   <xs:element name="Kontakt" type="wnio:KontaktTyp" minOccurs="0"/> 
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  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

 <xs:complexType name="ZalacznikTyp"> 

  <xs:all> 

   <xs:element name="RodzajId" type="xs:string"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation>Identyfikator typu załączni-

ka</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="RodzajNazwa"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation>Nazwa typu załącznika</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

   </xs:element> 

  </xs:all> 

  <xs:attribute name="aktualny" type="xs:string"> 

   <xs:annotation> 

    <xs:documentation>Potwierdzenie, że załączony dokument jest aktual-

ny</xs:documentation> 

   </xs:annotation> 

  </xs:attribute> 

 </xs:complexType> 

 <xs:complexType name="OplataPelnomocnictwaTyp"> 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="Kwota"/> 

   <xs:element name="Potwierdzenie"/> 

   <xs:element name="Razem"/> 

  </xs:sequence> 

  <xs:attribute name="zlozone"> 

   <xs:annotation> 

    <xs:documentation>true - złożone, nie jest wymagana opła-

ta</xs:documentation> 

   </xs:annotation> 

  </xs:attribute> 

  <xs:attribute name="zwolnienie"> 
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   <xs:annotation> 

    <xs:documentation>Czy osoba jest krewną wnioskodawcy. Wtedy nie 

ma opłaty</xs:documentation> 

   </xs:annotation> 

  </xs:attribute> 

  <xs:attribute name="oryginal"> 

   <xs:annotation> 

    <xs:documentation>oryginał - opłata za załączenie oryginału 

kopia - przedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem (w urzędzie)</xs:documentation> 

   </xs:annotation> 

  </xs:attribute> 

 </xs:complexType> 

 <xs:complexType name="ReprezentantTyp"> 

  <xs:all> 

   <xs:element name="Podstawa" minOccurs="0"/> 

   <xs:element name="Osoba" type="wnio:OsobaTyp" minOccurs="0"/> 

   <xs:element name="Oplata" type="wnio:OplataPelnomocnictwaTyp" minOc-

curs="0"/> 

   <xs:element name="DoreczenieZwrotne" type="wnio:DoreczenieZwrotneTyp" 

minOccurs="0"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation>Określa rodzaj sposobu doręczenia pisma 

zwrotnego (doręczenie zwrotne na poziomie Reprezentacji art. 40 KPA)</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

   </xs:element> 

  </xs:all> 

  <xs:attribute name="typ"> 

   <xs:annotation> 

    <xs:documentation>- osobiście - osoba fizyczna posiadająca zdolność 

do czynności prawnych,  

 

- przedstawiciel (przedstawiciel działa w imieniu strony - osoby prawnej lub osoby fizycznej nie 

posiadającej zdolności do czynności prawnych), 

 

- pełnomocnik (pełnomocnik działa w  imieniu strony).  

 

W przypadku przedstawiciela lub pełnomocnika ich dane muszą być podane w węźle  Reprezen-

tant</xs:documentation> 
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   </xs:annotation> 

  </xs:attribute> 

  <xs:attribute name="wspolneDoreczenie"/> 

 </xs:complexType> 

 <xs:complexType name="WnioskodawcaTyp"> 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="Podmiot"> 

    <xs:complexType> 

     <xs:choice> 

      <xs:element name="Instytucja" ty-

pe="wnio:InstytucjaTyp"/> 

      <xs:element name="Osoba" type="wnio:OsobaTyp"/> 

     </xs:choice> 

     <xs:attribute name="typ"/> 

    </xs:complexType> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="Reprezentacja"> 

    <xs:complexType> 

     <xs:sequence> 

      <xs:element name="Reprezentant" ty-

pe="wnio:ReprezentantTyp" maxOccurs="unbounded"/> 

     </xs:sequence> 

     <xs:attribute name="pelnomocnictwoLaczne"/> 

    </xs:complexType> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="DoreczenieZwrotne" type="wnio:DoreczenieZwrotneTyp" 

minOccurs="0"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation>Określa rodzaj sposobu doręczenia pisma 

zwrotnego (doręczenie zwrotne na poziomie Reprezentacji art. 40 KPA)</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="ZgodaNaKorespondencjeElektroniczna" ty-

pe="xs:boolean" nillable="false" minOccurs="0"/> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

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

   <xs:element name="Wnioskodawca" type="wnio:WnioskodawcaTyp" maxOc-

curs="unbounded"/> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

 <xs:complexType name="PlatnoscTyp"> 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="Wniosek"> 

    <xs:complexType> 

     <xs:sequence> 

      <xs:element name="OplataEpuap"/> 

      <xs:element name="Kwota"/> 

      <xs:element name="Tytul" minOccurs="0"/> 

     </xs:sequence> 

    </xs:complexType> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="Pelnomocnictwa"> 

    <xs:complexType> 

     <xs:sequence> 

      <xs:element name="OplataEpuap"/> 

      <xs:element name="Kwota"/> 

      <xs:element name="Tytul" minOccurs="0"/> 

     </xs:sequence> 

    </xs:complexType> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="KwotaRazem"/> 

   <xs:element name="Tytul" minOccurs="0"/> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

 <xs:complexType name="TrescTyp"> 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="Obowiazek"> 

    <xs:complexType> 

     <xs:sequence> 

      <xs:element name="Typ"/> 

      <xs:element name="Data"/> 
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     </xs:sequence> 

    </xs:complexType> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="Podmiot"> 

    <xs:complexType> 

     <xs:sequence> 

      <xs:element name="Typ"/> 

      <xs:element name="Inny"/> 

     </xs:sequence> 

    </xs:complexType> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="Nieruchomosc"> 

    <xs:complexType> 

     <xs:sequence> 

      <xs:element name="Adres" type="wnio:AdresTyp"/> 

      <xs:element name="NrKsiegiWieczystej"/> 

      <xs:element name="Rodzaj"/> 

      <xs:element name="Zabudowa"/> 

      <xs:element name="Cala"/> 

     </xs:sequence> 

    </xs:complexType> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="Odpady"> 

    <xs:complexType> 

     <xs:sequence> 

      <xs:element name="NierZamieszkala"> 

       <xs:complexType> 

        <xs:sequence> 

         <xs:element na-

me="ZbiorkaSelektywna"> 

          <xs:complexType> 

           <xs:sequence> 

            <xs:element 

name="Dotyczy"/> 

            <xs:element 

name="Stawka"/> 
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            <xs:element 

name="LiczbaOsob"/> 

            <xs:element 

name="Kwota"/> 

            <xs:element 

name="Pojemniki"> 

            

 <xs:complexType> 

             

 <xs:sequence> 

             

  <xs:element name="Pojemnik" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 

             

   <xs:complexType> 

             

    <xs:sequence> 

             

     <xs:element name="Typ"/> 

             

     <xs:element name="Pojemnosc"/> 

             

     <xs:element name="LiczbaPojemnikow"/> 

             

    </xs:sequence> 

             

   </xs:complexType> 

             

  </xs:element> 

             

 </xs:sequence> 

            

 </xs:complexType> 

           

 </xs:element> 

            <xs:element 

name="Lokalizacja"/> 

           </xs:sequence> 

          </xs:complexType> 

         </xs:element> 

         <xs:element na-

me="ZbiorkaNieselektywna"> 
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          <xs:complexType> 

           <xs:sequence> 

            <xs:element 

name="Dotyczy"/> 

            <xs:element 

name="Stawka"/> 

            <xs:element 

name="LiczbaOsob"/> 

            <xs:element 

name="Kwota"/> 

            <xs:element 

name="Pojemniki"> 

            

 <xs:complexType> 

             

 <xs:sequence> 

             

  <xs:element name="Pojemnik" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 

             

   <xs:complexType> 

             

    <xs:sequence> 

             

     <xs:element name="Pojemnosc"/> 

             

     <xs:element name="LiczbaPojemnikow"/> 

             

    </xs:sequence> 

             

   </xs:complexType> 

             

  </xs:element> 

             

 </xs:sequence> 

            

 </xs:complexType> 

           

 </xs:element> 

            <xs:element 

name="Lokalizacja"/> 

           </xs:sequence> 
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          </xs:complexType> 

         </xs:element> 

         <xs:element na-

me="KwotaRazem"/> 

        </xs:sequence> 

        <xs:attribute name="dotyczy"/> 

       </xs:complexType> 

      </xs:element> 

      <xs:element name="NierNiezamieszkala"> 

       <xs:complexType> 

        <xs:sequence> 

         <xs:element name="Stawki"> 

          <xs:complexType> 

           <xs:sequence> 

            <xs:element 

name="Stawka" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 

            

 <xs:complexType> 

             

 <xs:sequence> 

             

  <xs:element name="Kod"/> 

             

  <xs:element name="Pojemnosc"/> 

             

  <xs:element name="Nieselektywna"/> 

             

  <xs:element name="Selektywna"/> 

             

 </xs:sequence> 

             

 <xs:attribute name="sprasowanie"/> 

            

 </xs:complexType> 

           

 </xs:element> 

           </xs:sequence> 

          </xs:complexType> 

         </xs:element> 
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         <xs:element na-

me="ZbiorkaNieselektywna"> 

          <xs:complexType> 

           <xs:sequence> 

            <xs:element 

name="Pojemnik" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 

            

 <xs:complexType> 

             

 <xs:sequence> 

             

  <xs:element name="Kod"/> 

             

  <xs:element name="Pojemnosc"/> 

             

  <xs:element name="LiczbaPojemnikow"/> 

             

  <xs:element name="LiczbaOdbiorow"/> 

             

  <xs:element name="Stawka"/> 

             

  <xs:element name="Kwota"/> 

             

 </xs:sequence> 

            

 </xs:complexType> 

           

 </xs:element> 

           </xs:sequence> 

           <xs:attribute na-

me="kwotaRazem"/> 

          </xs:complexType> 

         </xs:element> 

         <xs:element na-

me="ZbiorkaSelektywna"> 

          <xs:complexType> 

           <xs:sequence> 

            <xs:element 

name="Pojemnik" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 

            

 <xs:complexType> 
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 <xs:sequence> 

             

  <xs:element name="Kod"/> 

             

  <xs:element name="Typ"/> 

             

  <xs:element name="Pojemnosc"/> 

             

  <xs:element name="LiczbaPojemnikow"/> 

             

  <xs:element name="LiczbaOdbiorow"/> 

             

  <xs:element name="Stawka"/> 

             

  <xs:element name="Kwota"/> 

             

 </xs:sequence> 

            

 </xs:complexType> 

           

 </xs:element> 

           </xs:sequence> 

           <xs:attribute na-

me="kwotaRazem"/> 

          </xs:complexType> 

         </xs:element> 

         <xs:element na-

me="KwotaRazem"/> 

         <xs:element na-

me="Lokalizacja"/> 

        </xs:sequence> 

        <xs:attribute name="dotyczy"/> 

       </xs:complexType> 

      </xs:element> 

      <xs:element name="KwotaRazem"/> 

     </xs:sequence> 

    </xs:complexType> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="Oswiadczenie"> 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 24 – Poz. 5634



    <xs:complexType> 

     <xs:sequence> 

      <xs:element name="Imie"/> 

      <xs:element name="Nazwisko"/> 

     </xs:sequence> 

    </xs:complexType> 

   </xs:element> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

 <xs:complexType name="KategoriaTyp"> 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="NrZezwolenia"/> 

   <xs:element name="DataZezwolenia"/> 

   <xs:element name="CzyWygasa"/> 

   <xs:element name="MiesiacWygasniecia"/> 

   <xs:element name="KwotaSprzedazy"/> 

   <xs:element name="Oplata"/> 

  </xs:sequence> 

  <xs:attribute name="dotyczy"/> 

  <xs:attribute name="kod"/> 

 </xs:complexType> 

 <xs:simpleType name="PESELTyp"> 

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

   <xs:pattern value="|\d{11}"/> 

  </xs:restriction> 

 </xs:simpleType> 

 <xs:simpleType name="NIPTyp"> 

  <xs:annotation> 

   <xs:documentation>Numer NIP</xs:documentation> 

  </xs:annotation> 

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

   <xs:pattern value="|\d{10}"/> 

  </xs:restriction> 

 </xs:simpleType> 

 <xs:simpleType name="KRSTyp"> 

  <xs:restriction base="xs:string"> 
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   <xs:pattern value="|\d{10}"/> 

  </xs:restriction> 

 </xs:simpleType> 

 <xs:simpleType name="REGONTyp"> 

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

   <xs:pattern value="|\d{14}|\d{7}|\d{9}"/> 

  </xs:restriction> 

 </xs:simpleType> 

 <xs:complexType name="IdentyfikatoryTyp"> 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="PESEL" type="wnio:PESELTyp" minOccurs="0"/> 

   <xs:element name="KRS" type="wnio:KRSTyp" minOccurs="0"/> 

   <xs:element name="NIP" type="wnio:NIPTyp" minOccurs="0"/> 

   <xs:element name="NrDowodu" minOccurs="0"/> 

   <xs:element name="REGON" type="wnio:REGONTyp" minOccurs="0"/> 

   <xs:element name="EDG" minOccurs="0"> 

    <xs:complexType> 

     <xs:sequence> 

      <xs:element name="Numer"/> 

      <xs:element name="Prowadzacy" minOccurs="0"/> 

     </xs:sequence> 

    </xs:complexType> 

   </xs:element> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

 <xs:complexType name="DoreczenieZwrotneTyp"> 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="AdresZwrotny"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation>Podawany niezależnie od typu doręczenia 

zwrotnego, zawsze może zajść konieczność wysłania listu w przypadku brak potwierdzenia odbio-

ru przez stronę</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

    <xs:complexType> 

     <xs:sequence> 
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      <xs:element name="Adres" type="wnio:AdresTyp" mi-

nOccurs="0"/> 

     </xs:sequence> 

     <xs:attribute name="typ"> 

      <xs:annotation> 

       <xs:documentation>- reprezentanta 

 

- wnioskodawcy 

 

- inny</xs:documentation> 

      </xs:annotation> 

     </xs:attribute> 

    </xs:complexType> 

   </xs:element> 

  </xs:sequence> 

  <xs:attribute name="typ"> 

   <xs:annotation> 

    <xs:documentation>- brak  

Pismo zwrotne nie będzie doręczane 

 

- elektroniczne (na adres skrzynki epuap nadawcy) 

 

- listowne (na adres zwrotny)</xs:documentation> 

   </xs:annotation> 

  </xs:attribute> 

 </xs:complexType> 

 <xs:complexType name="StawkaTyp"> 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="Kod"/> 

   <xs:element name="Nazwa"/> 

   <xs:element name="Ilosc"/> 

   <xs:element name="Kwota"/> 

   <xs:element name="Wartosc"/> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

 <xs:complexType name="InformacjaTyp"> 
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  <xs:simpleContent> 

   <xs:extension base="wnio:ZawartoscInformacji"> 

    <xs:attribute name="id"/> 

    <xs:attribute name="wyr"/> 

    <xs:attribute name="newline"/> 

   </xs:extension> 

  </xs:simpleContent> 

 </xs:complexType> 

 <xs:simpleType name="ZawartoscInformacji"> 

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

 </xs:simpleType> 

</xs:schema> 
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