
UCHWAŁA NR 154/XIII/2020 
RADY MIEJSKIEJ W WOŹNIKACH 

z dnia 13 maja 2020 r. 

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

komunikacji elektronicznej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815, 1571), art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010, 1579 i z 2020 r. 
poz. 150, 384) oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 
z 2019 r. poz. 688, 1570 i z 2020 r. poz. 284) 

Rada Miejska w Woźnikach 
uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2.  

Deklarację, o której mowa w § 1 właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć w Urzędzie Miejskim 
w Woźnikach pisemnie lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Elektronicznych Usług 
Administracji Publicznej pod adresem: www.epuap.gov.pl  w terminach określonych w art. 6m ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

§ 3.  

1. Format elektroniczny deklaracji, o której mowa w § 1 określa się jako format danych XML. 

2. Układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji, o której mowa w § 1 określa załącznik nr 2 do 
niniejszej uchwały. 

3. Deklaracja, o której mowa w § 1 przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji 
elektronicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 162 ze zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym 
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.). 

§ 4.  

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożone do dnia wejścia w życie 
niniejszej uchwały na drukach ustalonych przepisami dotychczas obowiązującymi zachowują ważność. 

§ 5.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik. 

§ 6.  

Traci moc uchwała nr 170/XVIII/2016 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie 
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej. 
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§ 7.  

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

 

  
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Woźnikach 

 
 

Anna Michalska 
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DEKLARACJA  
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 
Pola jasne deklaracji proszę wypełnić czytelnie, drukowanymi literami 

Podstawa 
prawna 

Art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i  porządku w gminach (tekst 
jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) 

Składający Właściciel nieruchomości znajdującej się w granicach administracyjnych Gminy Woźniki 

Termin  
i przyczyna 
składania 
 
 
 
 
 
 
 
 
UWAGA!  
 

PIERWSZA deklaracja: w terminie 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca na nieruchomości 
NOWA deklaracja: w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła 
zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty. Opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana 
W przypadku gdy w danym miesiącu na posesji mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana uiszcza się w gminie, 
w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania- począwszy od miesiąca następnego.  
Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, chyba że przyczyną zmiany jest zgon 
mieszkańca- deklarację należy złożyć w terminie do 6 miesięcy od zgonu 
KOREKTA deklaracji: w celu sprostowania omyłki pisarskiej powstałej w pierwszej deklaracji 
• W przypadku niezłożenia deklaracji w w/w terminach albo w przypadku uzasadnionych wątpliwości co 
do danych zawartych w deklaracji Burmistrz Woźnik określi wysokość niniejszej opłaty w drodze decyzji 
• Kto wbrew obowiązkowi określonemu w art. 6m ust. 1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podlega 
karze grzywny 

Miejsce 
składania 

Urząd Miejski w Woźnikach, ul. Rynek 11, 42-289 Woźniki 

 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

BURMISTRZ WOŹNIK, UL. RYNEK 11, 42-289 WOŹNIKI 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 

1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (proszę wstawić X we właściwym kwadracie) 

 

          Pierwsza deklaracja. Data zamieszkania na posesji:…………..………………………………..…………………        Korekta deklaracji 
 

        Nowa deklaracja. Data i przyczyna:.…………………………………….…………….…………….…………………………………………………….….………….……………… 

 

          Wygaśnięcie obowiązku uiszczenia opłaty. Data i przyczyna:……………………………………………………………..………………….……………… 

 

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
w przypadku, gdy nieruchomość nie ma nadanego numeru domu, proszę w miejscu „Nr domu” wpisać numer działki. 
2. Miejscowość 
 
 

3. Ulica 4. Nr domu 5. Nr lokalu 
 

D. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ   
6. Rodzaj podmiotu (proszę wstawić X we właściwym kwadracie) 

 

         właściciel            współwłaściciel           użytkownik wieczysty          inny podmiot  władający  nieruchomością 
  

       jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu  
 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 154/XIII/2020

Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 13 maja 2020 r.
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E. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
7. Imię i Nazwisko (osoba fizyczna)  / Pełna nazwa (podmiot niebędący osoba fizyczną) 
 
 
 

8. PESEL (osoba fizyczna) 
 
 

9. NIP (podmiot niebędący osoba fizyczną) 
 

ADRES DO KORESPONDENCJI / ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
Poz. nr 20 i 21 są nieobowiązkowe 

10. Kraj 
 

11. Województwo 12. Powiat 

13. Gmina 14. Ulica 15. Nr domu  16. Nr lokalu 
 

17. Miejscowość 
 

18. Kod pocztowy 19. Poczta 

20. Numer telefonu  21. e-mail 

F. OŚWIADCZENIE O SPOSOBIE ZBIERANIA BIOODPADÓW  
- dotyczy wyłącznie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, 
- kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne jest podstawą do zastosowania zwolnienia w części 
z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Woźnikach, 
- kto wbrew złożonej informacji nie posiada kompostownika przydomowego bądź nie kompostuje w nim bioodpadów 
stanowiących odpady komunalne podlega karze grzywny. 

22. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji posiadam kompostownik 
przydomowy i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne 

TAK            NIE 

G. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Liczba osób faktycznie zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części C 
niniejszej deklaracji 
 

23. 
 

……………… 

Stawka opłaty za osobę, określona w uchwale Rady Miejskiej w Woźnikach 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi 

24. 

 
 

…………………………zł/os/m-c 

Kwota zwolnienia w związku z kompostowaniem w przydomowym 
kompostowniku bioodpadów stanowiących odpady komunalne  
 
(W przypadku zaznaczenia w poz. nr 22 „TAK” proszę pomnożyć ilość osób z poz. nr 23 przez 
wysokość zwolnienia wynikającą z Uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach w sprawie zwolnienia 
w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości 
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady 
stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym) 

25. 
 

 
……….…………………zł/m-c 

Wysokość miesięcznej opłaty 
 
(Liczbę z poz. nr 23 należy pomnożyć przez stawkę wskazaną w poz. nr 24  
i pomniejszyć o kwotę zwolnienia z poz. nr 25) 

26. 
 
 

………………………….zł/m-c 

Wysokość kwartalnej opłaty 
 
(Liczbę z poz. nr 26. należy pomnożyć przez cyfrę 3) 

27. 
 
 
……………………..zł/kwartał 
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H. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DOTYCZĄCY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
Szanowna Pani/Szanowny Panie, 
Zgodnie z art. 13 ust. l i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od dnia 25 maja 2018 r. informuję, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Woźnik, Adres: ul. Rynek 11, 42-289 Woźniki, kontakt 
mailowy: urzad@wozniki.pl , kontakt telefoniczny: 34 36 69 911. 
2. Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim pracuje w budynku Urzędu Miejskiego w Woźnikach, ul. Rynek 11,  
42-289 Woźniki, pokój nr 20, kontakt mailowy: urzad@wozniki.pl, kontakt telefoniczny: 34 36 69 911. 
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.), ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) w celu prowadzenia postępowania podatkowego w sprawie 
określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Urząd Miejski w Woźnikach, podmioty udzielające wsparcia Urzędowi 
Miejskiemu w Woźnikach na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmioty 
uprawnione na podstawie przepisów prawa. 
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. 
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie 3 lecz 
nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji.  
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz 
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. 
10. Pani/Pana dane będą przetwarzane w formie papierowej oraz w sposób zautomatyzowany oraz nie będą podlegały 
profilowaniu. 

H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
 
 
 

 
       …………………………………………………..…….…                                                                     …………………..……………………………………..………………….. 

                (miejscowość i data)                                                                                                             (czytelny podpis) 
 

POUCZENIE: W przypadku niewpłacenia w określonych terminach opłaty lub wpłacenia jej w niepełnej 
wysokości, niniejsza deklaracja stanowić będzie podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 ze zm.) 

I. ADNOTACJE  ORGANU 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Nr karty podatnika 
 
 

Podpis przyjmującego deklarację 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 154/XIII/2020 

Rady Miejskiej w Woźnikach 

z dnia 13 maja 2020 r. 

Format elektroniczny deklaracji 

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

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" targetNamespace="http://epuap.gov.pl/fe-
model-web/wzor_lokalny/Wozniki/odpady_zamieszkale_2020/" attributeFormDefault="unqualified" 

elementFormDefault="qualified" xmlns:wyr="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/" 
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" 
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" 

xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" 
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" 

xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/Wozniki/odpady_zamieszkale_2020/" > 

 <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/" 
schemaLocation="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/schemat.xsd" /> 

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

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

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

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

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

 <xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd" /> 

 <xs:complexType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_OpisDokumentu_type" > 

  <xs:sequence> 

   <xs:element ref="meta:Data" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"  /> 

   <xs:element ref="meta:RodzajDokumentu" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"  /> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

 <xs:complexType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_DaneDokumentu_type" > 

  <xs:sequence> 

   <xs:element ref="str:Adresaci" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"  /> 

   <xs:element ref="meta:Tworcy" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"  /> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ImieNazwiskoSkladaja

cego_type" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_SekcjaG_wnio_okreslo

neWUchwale_type" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_SekcjaG_wnio_wynikaj

acyZUchwaly_type" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_SekcjaG_wnio_Liczba

Osob_type" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_SekcjaG_wnio_Stawka

_type" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_SekcjaG_wnio_Kwota

Zwolnienia_type" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_SekcjaG_wnio_Wysok

oscMiesiecznejOplaty_type" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_SekcjaG_wnio_Wysok

oscKwartalnejOplaty_type" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:complexType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_SekcjaG_type" > 

Id: 7138648F-7B30-4847-BCB7-947892E4D4F9. Podpisany Strona 2



  <xs:sequence> 

   <xs:element name="okresloneWUchwale" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_SekcjaG_wnio_okr

esloneWUchwale_type"  /> 

   <xs:element name="wynikajacyZUchwaly" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_SekcjaG_wnio_wy

nikajacyZUchwaly_type"  /> 

   <xs:element name="LiczbaOsob" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_SekcjaG_wnio_Lic

zbaOsob_type"  /> 

   <xs:element name="Stawka" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_SekcjaG_wnio_Sta

wka_type"  /> 

   <xs:element name="KwotaZwolnienia" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_SekcjaG_wnio_K

wotaZwolnienia_type"  /> 

   <xs:element name="WysokoscMiesiecznejOplaty" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_SekcjaG_wnio_W

ysokoscMiesiecznejOplaty_type"  /> 

   <xs:element name="WysokoscKwartalnejOplaty" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_SekcjaG_wnio_W

ysokoscKwartalnejOplaty_type"  /> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

 <xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_SekcjaH_wnio_Obowia

zekInformacyjny_type" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:complexType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_SekcjaH_type" > 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="ObowiazekInformacyjny" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_SekcjaH_wnio_Ob

owiazekInformacyjny_type"  /> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

 <xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_MiejscowoscSkladania

_type" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_DataZlozenia_type" > 

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

 </xs:simpleType> 
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 <xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_SekcjaF_wnio_Kompos

townik_type" > 

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

   <xs:enumeration value="1" /> 

   <xs:enumeration value="2" /> 

  </xs:restriction> 

 </xs:simpleType> 

 <xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_SekcjaF_wnio_zgodnos

cZUchawala_type" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:complexType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_SekcjaF_type" > 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="Kompostownik" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_SekcjaF_wnio_Ko

mpostownik_type"  /> 

   <xs:element name="zgodnoscZUchawala" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_SekcjaF_wnio_zgo

dnoscZUchawala_type"  /> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

 <xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_SekcjaD_wnio_Rodzaj

Podmiotu_type" > 

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

   <xs:enumeration value="1" /> 

   <xs:enumeration value="2" /> 

   <xs:enumeration value="3" /> 

   <xs:enumeration value="4" /> 

   <xs:enumeration value="5" /> 

  </xs:restriction> 

 </xs:simpleType> 

 <xs:complexType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_SekcjaD_type" > 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="RodzajPodmiotu" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_SekcjaD_wnio_Ro

dzajPodmiotu_type"  /> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 
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 <xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_SekcjaE_wnio_Kraj_ty

pe" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_SekcjaE_wnio_Wojew

odztwo_type" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_SekcjaE_wnio_Powiat_

type" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_SekcjaE_wnio_Gmina_

type" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_SekcjaE_wnio_Ulica_t

ype" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_SekcjaE_wnio_NrDom

u_type" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_SekcjaE_wnio_NrLoka

lu_type" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_SekcjaE_wnio_Miejsco

wosc_type" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_SekcjaE_wnio_KodPoc

ztowy_type" > 

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

 </xs:simpleType> 
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 <xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_SekcjaE_wnio_Poczta_

type" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_SekcjaE_wnio_Telefon

_type" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_SekcjaE_wnio_Email_t

ype" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_SekcjaE_wnio_imieNa

zwiskoNazwaPelna_type" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_SekcjaE_wnio_Pesel_t

ype" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_SekcjaE_wnio_NIP_ty

pe" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:complexType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_SekcjaE_type" > 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="Kraj" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_SekcjaE_wnio_Kra

j_type"  /> 

   <xs:element name="Wojewodztwo" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_SekcjaE_wnio_Wo

jewodztwo_type"  /> 

   <xs:element name="Powiat" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_SekcjaE_wnio_Po

wiat_type"  /> 

   <xs:element name="Gmina" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_SekcjaE_wnio_Gm

ina_type"  /> 
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   <xs:element name="Ulica" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_SekcjaE_wnio_Uli

ca_type"  /> 

   <xs:element name="NrDomu" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_SekcjaE_wnio_Nr

Domu_type"  /> 

   <xs:element name="NrLokalu" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_SekcjaE_wnio_Nr

Lokalu_type"  /> 

   <xs:element name="Miejscowosc" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_SekcjaE_wnio_Mi

ejscowosc_type"  /> 

   <xs:element name="KodPocztowy" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_SekcjaE_wnio_Ko

dPocztowy_type"  /> 

   <xs:element name="Poczta" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_SekcjaE_wnio_Poc

zta_type"  /> 

   <xs:element name="Telefon" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_SekcjaE_wnio_Tel

efon_type"  /> 

   <xs:element name="Email" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_SekcjaE_wnio_Em

ail_type"  /> 

   <xs:element name="imieNazwiskoNazwaPelna" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_SekcjaE_wnio_imi

eNazwiskoNazwaPelna_type"  /> 

   <xs:element name="Pesel" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_SekcjaE_wnio_Pes

el_type"  /> 

   <xs:element name="NIP" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_SekcjaE_wnio_NI

P_type"  /> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

 <xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_SekcjaA_wnio_Organ

Wlasciwy_type" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:complexType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_SekcjaA_type" > 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="OrganWlasciwy" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_SekcjaA_wnio_Or

ganWlasciwy_type"  /> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 
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 <xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_SekcjaC_wnio_Miejsco

wosc_type" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_SekcjaC_wnio_Ulica_t

ype" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_SekcjaC_wnio_NrDom

u_type" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_SekcjaC_wnio_NrLoka

lu_type" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:complexType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_SekcjaC_type" > 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="Miejscowosc" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_SekcjaC_wnio_Mi

ejscowosc_type"  /> 

   <xs:element name="Ulica" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_SekcjaC_wnio_Uli

ca_type"  /> 

   <xs:element name="NrDomu" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_SekcjaC_wnio_Nr

Domu_type"  /> 

   <xs:element name="NrLokalu" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_SekcjaC_wnio_Nr

Lokalu_type"  /> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

 <xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_SekcjaB_wnio_Okolicz

noscZlozeniaDeklaracji_type" > 

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

   <xs:enumeration value="1" /> 

   <xs:enumeration value="2" /> 

   <xs:enumeration value="3" /> 

   <xs:enumeration value="4" /> 
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  </xs:restriction> 

 </xs:simpleType> 

 <xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_SekcjaB_wnio_DataZa

mieszkaniaNaPosesji_wnio_DataZamiekszania_type" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:complexType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_SekcjaB_wnio_DataZa

mieszkaniaNaPosesji_type" > 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="DataZamiekszania" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_SekcjaB_wnio_Dat

aZamieszkaniaNaPosesji_wnio_DataZamiekszania_type"  /> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

 <xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_SekcjaB_wnio_DataIPr

zyczyna_wnio_Data_type" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_SekcjaB_wnio_DataIPr

zyczyna_wnio_Przyczyna_type" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:complexType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_SekcjaB_wnio_DataIPr

zyczyna_type" > 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="Data" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_SekcjaB_wnio_Dat

aIPrzyczyna_wnio_Data_type"  /> 

   <xs:element name="Przyczyna" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_SekcjaB_wnio_Dat

aIPrzyczyna_wnio_Przyczyna_type"  /> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

 <xs:complexType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_SekcjaB_type" > 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="OkolicznoscZlozeniaDeklaracji" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_SekcjaB_wnio_Ok

olicznoscZlozeniaDeklaracji_type"  /> 
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   <xs:element name="DataZamieszkaniaNaPosesji" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_SekcjaB_wnio_Dat

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

   <xs:element name="DataIPrzyczyna" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_SekcjaB_wnio_Dat

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

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

 <xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_naglowek_wnio_Podsta

waPrawna_type" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_naglowek_wnio_Sklada

jacy_type" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_naglowek_wnio_termin

IPrzyczyna_type" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_naglowek_wnio_Miejsc

eSkladania_type" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:complexType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_naglowek_type" > 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="PodstawaPrawna" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_naglowek_wnio_P

odstawaPrawna_type"  /> 

   <xs:element name="Skladajacy" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_naglowek_wnio_S

kladajacy_type"  /> 

   <xs:element name="terminIPrzyczyna" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_naglowek_wnio_te

rminIPrzyczyna_type"  /> 

   <xs:element name="MiejsceSkladania" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_naglowek_wnio_M

iejsceSkladania_type"  /> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 
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 <xs:complexType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_type" > 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="ImieNazwiskoSkladajacego" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ImieNazwiskoSkla

dajacego_type"  /> 

   <xs:element name="SekcjaG" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_SekcjaG_type"  /> 

   <xs:element name="SekcjaH" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_SekcjaH_type"  /> 

   <xs:element name="MiejscowoscSkladania" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_MiejscowoscSklad

ania_type"  /> 

   <xs:element name="DataZlozenia" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_DataZlozenia_type

"  /> 

   <xs:element name="SekcjaF" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_SekcjaF_type"  /> 

   <xs:element name="SekcjaD" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_SekcjaD_type"  /> 

   <xs:element name="SekcjaE" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_SekcjaE_type"  /> 

   <xs:element name="SekcjaA" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_SekcjaA_type"  /> 

   <xs:element name="SekcjaC" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_SekcjaC_type"  /> 

   <xs:element name="SekcjaB" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_SekcjaB_type"  /> 

   <xs:element name="naglowek" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_naglowek_type"  

/> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

 <xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_atrformat_type" > 

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

 </xs:simpleType> 

 <xs:complexType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_type" > 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="Wartosc" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_type"  /> 

  </xs:sequence> 

  <xs:attribute name="kodowanie" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_atrkodowanie_type" use="required"  /> 

  <xs:attribute name="format" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_atrformat_type" use="required"  /> 
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 </xs:complexType> 

 <xs:complexType name="documentSchema_wnio_Dokument_type" > 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp" minOccurs="0"  /> 

   <xs:element name="DaneDokumentu" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_DaneDokumentu_type"  /> 

   <xs:element name="TrescDokumentu" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_type"  /> 

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

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

 <xs:complexType name="documentSchema_type" > 

  <xs:sequence> 

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

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

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

</xs:schema>
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