
 

 

UCHWAŁA NR XXXVI/707/16 

RADY MIASTA OPOLA 

z dnia 29 grudnia 2016 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości  

położonych na obszarze Miasta Opola 

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

(Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250, poz. 1250, poz. 1920) - uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXXI/582/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 września 2016 r. w sprawie określenia 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości położonych na obszarze Miasta Opola (Dz. Urz. Woj. Op. z 2016 r. poz. 2089) wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w § 1 pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem;  

2) w § 1 dodaje się pkt 8 w brzmieniu: „8) załącznik nr 8 - deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składana przez Spółdzielnie Mieszkaniowe w Opolu - DOGO-7;”, który stanowi 

załącznik nr 1 do uchwały; 

3) w § 1 dodaje się pkt 9 w brzmieniu: „9) załącznik nr 9 - załącznik do deklaracji o wysokości opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez Spółdzielnie Mieszkaniowe w Opolu - ZOGO-4.”, 

który stanowi załącznik nr 2 do uchwały; 

4) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:  

„§ 1a. W przypadku, gdy dla danego podmiotu właściwy jest więcej niż jeden druk deklaracji spośród 

wskazanych w § 1 niniejszej uchwały, powinien on złożyć deklarację, o której mowa w § 1 pkt 8.”; 

5) § 3 ust. 5 otrzymuje brzmienie:  

„5. W przypadku składania deklaracji w sposób określony w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej uchwały 

deklarację w formie elektronicznej składa się poprzez wysłanie odpowiednio podpisanej e-paczki, której 

elementem jest dołączony jako załącznik do formularza pisma ogólnego, wypełniony komputerowo 

właściwy druk deklaracji w formacie .XLS albo .XLSX, określony niniejszą uchwałą. Układ informacji  

i powiązań między nimi określają załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 do niniejszej uchwały.”; 

6) § 3 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „6. W przypadku składania deklaracji w sposób określony w § 3 ust. 1 pkt 2 

niniejszej uchwały formatem dokumentu elektronicznego jest XML (ang. Extensible Markup Language)  

z kodowaniem znaków używanych w dokumencie: UTF-8 (w systemie Unicode). Układ informacji  

i powiązań między nimi określa załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.”, który stanowi załącznik nr 3  

do uchwały. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 9 stycznia 2017 r.

Poz. 128



§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie  

z dniem 1 lutego 2017 r. 

  

 Przewodniczący Rady 

 

Marcin Ociepa 
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1. 2.

3.

4.

Nazwa pełna Pieczęć  nagłówkowa podatnika

5.

Nazwa skrócona

6.

Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) 

7. 8.

Numer Krajowego Rejestru Sądowego REGON

9. 10.

12. 13. 14. 15. 16.

17. 18. 19. 20. 21.

22. 23. 24. 25. 26.

27. 28. 29. 30. 31.

32. 33. 34. 35.

F. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY SPORZĄDZAJĄCEJ DEKLARACJ Ę

DOGO-7 strona 1 z 4

MIEJSCOWOŚĆ ULICA NUMER DOMU NR LOKALU POCZTA

KRAJ WOJEWÓDZTWO POWIAT GMINA KOD POCZTOWY

E.4 ADRES DO KORESPONDENCJI (JEŚLI INNY NI Ż W CZĘŚCI E.3)

MIEJSCOWOŚĆ ULICA NUMER DOMU NR LOKALU POCZTA

KRAJ WOJEWÓDZTWO POWIAT GMINA KOD POCZTOWY

E.2 DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA 

Symbol Polskiej Klasyfikacji Działalności 

11.

E.3 ADRES  SIEDZIBY PODATNIKA

Korekta deklaracji3 obowiązująca od

Nowa deklaracja4 data zmiany danych

do-

inny  podmiot

Składający Spółdzielnie mieszkaniowe w Opolu będące właścicielami (w rozumieniu ustawy  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) nieruchomości. 

Termin składania W terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku opłaty  lub wysokość opłaty .

Miejsce

- -

-

właściciel współwłaściciel uży tkownik wieczysty zarządca nieruchomości

Stempel dzienny/ Pieczęć  urzędu

DOGO-7
Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVI/707/16 
Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2016 r.

Numer ewidencyjny

DEKLARACJA O WYSOKO ŚCI OPŁATY ZA 

GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA 

PRZEZ SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE W OPOLU

Podstawa prawna Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.).

Rynek- Ratusz
45-015 Opole _____- _______- _________

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI B. DATA WYPEŁNIENIA DEKLARACJI C. LICZBA ZAŁ ĄCZNIKÓW ZOGO-4 1

Prezydent Miasta Opola Dzień-

Organ właściwy  ze względu na miejsce położenia nieruchomości.

D. OKOLICZNO ŚCI DOTYCZĄCE ZŁOŻENIA DEKLARACJI (PROSZ Ę WPISAĆ ZNAK X WE WŁA ŚCIWY KWADRAT):

Pierwsza deklaracja2 data - -

Miesiąc- Rok

ADRES E-MAIL

-

posiadający  nieruchomość w zarządzie lub uży tkowaniu

-

E. DANE DOTYCZĄCE PODMIOTU SKŁADAJ ĄCEGO DEKLARACJ Ę (PROSZĘ WPISAĆ ZNAK X WE WŁA ŚCIWY KWADRAT):

E.1

IMI Ę NAZWISKO NUMER TELEFONU
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A. B. C. D. E. F. G.

36.

H. I. K.

37.

91.

80.

69.

191.

180.

169.

158.

147.

136.

125.

114.

103.

92.

81.

70.

190.

179.

168.

157.

146.

124.

113.

102.

189.

178.

167.

156.

145.

134.

123.

112.

101.

90.

79.

68.

122.

111.

100.

89.

78.

67.

165.

176.

187. 188.

177.

166.

155.

144.

133.

%

%

%

%

%

66.

77.

88.

99.

110.

121.

132.

143.

154.

118.

186.

129.

140.

151.

162.

173.

184.

175.

164.

153.

142.

131.

120.

63.

74.

85.

96.

107.

181.

61.

72.

83.

94.

105.

116.

127.

138.

149.

160.

171.

182.

170.

183.

172.

161.

150.

139.

104.

93.

82.

71.

60.

84.

73.

62.

128.

117.

106.

95.
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135.

/

* Niepotrzebne skreśli ć

Ulica

KOLEJNY NR CZ ĘŚCI G./ ŁĄCZNA LICZBA CZ ĘŚCI G. 5

Oznaczenie 

nieruchomości, na 

których nastąpiła 

zmiana/korekta 

danych mających 

wpływ na wysokość 

opłaty
8

58.57.56.55.

Miesięczna 
kwota opłaty 

(G-I) J.

54.52.

126.

SELEKTYWNY NIESELEKTYWNY

OŚWIADCZAM, ŻE ODPADY KOMUNALNE Z NIERUCHOMOŚCI /CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI WSKAZANYCH W CZĘŚCI G. BĘDĄ ZBIERANE I ODBIERANE W SPOSÓB: 

Wysokość zwolnienia z 
opłaty wyrażona w 
procentach7

Wyliczenie 
podstawy 
opodatkowania

(C*F)

Liczba osób 
zamieszkujących 
nieruchomość będących 
członkami rodzin 
wielodzietnych

Stawka 

opłaty 6
Numer domu/ 

Numer działki

G. WYLICZENIE WYSOKO ŚCI OPŁATY DLA NIERUCHOMO ŚCI/CZĘŚCI NIERUCHOMO ŚCI* NA KTÓREJ (KTÓRYCH) ZAMIESZKUJ Ą MIESZKA ŃCY

38. 48.47.46.45.44.43.41.40.39.

59.

%

51.50.49.

159.

148.

137.

115.

%

%

%

%

%

%

%

%

Wyliczenie 
kwoty 
zwolnienia 

(C*D*H)

Liczba osób 
zamieszkujących 
nieruchomość 
niebędących członkami 
rodzin wielodzietnych

Liczba osób 
zamieszkujących 
nieruchomość

(D+E)

42.

185.

174.

163.

152.

141.

130.

119.

108.

97.

86.

75.

64.

53.

109.

98.

87.

76.

65.
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X.W.U.T.

   

S.R.P.O.N.M.L.

240.

229

218.

207.

196.

248.

237.

226.

215.

204.203.

214.

225.

236.

247.246.

235.

224.

213.

202.201.

212.

223.

234.

210.

221.

232.

243.242.

231.

220.

209.

198.

238. 239.

228.227.

216. 217.

205. 206.

195.

Ulica Numer domu/ 

Numer działki

Rodzaj 

pojemnika10

Pojemność 

pojemnika11

Stawka 

opłaty za 

pojemnik6

Ilość 
pojemników 
danego rodzaju i 
pojemności

194. 200.199.197.

(R*T) (P*U )

208.

219.

230.

241.

222.

211.

245.244.

233.

193.

DOGO-7 Strona 3 z 4

/
Liczba pojemników 
danego rodzaju i 
pojemności 

Częstotliwość 
wywozu 
pojemników w 
miesiącu 12

Wysokość opłaty za 
pojemnik/pojemniki13

Wariant 
częstotliwości 
wywozu 
pojemników z 
nieruchomości

NIERUCHOMO ŚCI/CZĘŚCI NIERUCHOMO ŚCI* KOLEJNY NR CZ ĘŚCI H./ 
OGÓLNA LICZBA CZ ĘŚCI H. 9

NA KTÓREJ (KTÓRYCH) NIE ZAMIESZKUJ Ą MIESZKA ŃCY, 

* Niepotrzebne skreśli ć

A POWSTAJĄ  ODPADY KOMUNALNE

Miesięczna kwota opłaty 14

H. WYLICZENIE WYSOKO ŚCI OPŁATY DLA

OŚWIADCZAM, ŻE ODPADY KOMUNALNE Z NIERUCHOMOŚCI /CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI WSKAZANYCH W CZĘŚCI H. BĘDĄ ZBIERANE I ODBIERANE W SPOSÓB: 

SELEKTYWNY NIESELEKTYWNY
192.
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12 Częstotliwość została określona właściwą uchwałą Rady Miasta Opola. Należy wskazać częstotliwość wywozu pojemników w miesiącu. W przypadku częstotliwości I, III,  IV (gdy częstotliwość została określona w tygodniach 

np. 1 raz na 4 tygodnie) należy przyjąć ,  że 1 miesiąc składa się z 4,33 tygodnia. Należy podać wartość ułamkową.  W przypadku częstotliwości 1 raz na 4 tygodnie należy podać 1,08 (4,33/4= 1,08), 1 raz na 2 tygodnie należy 

wskazać 2,17 (4,33/2= 2,17), 2 razy na tydzień należy wskazać 8,66 (4,33 *2= 8,66), 1 raz na tydzień należy podać 4,33, 3 razy na tydzień należy podać 12,99 (4,33 *3 = 12,99).

14 Zgodnie z art. 6j ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, opłata za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstającymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

15Zgodnie z art. 80a Ordynacji podatkowej: 

§1. Jeżeli odrębne ustawy nie stanowią inaczej, deklaracja, w tym deklaracja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej , może być podpisana także przez pełnomocnika podatnika, płatnika lub inkasenta.

§2. Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji oraz zawiadomienie o odwołaniu tego pełnomocnictwa składa się organowi podatkowemu właściciwemu w sprawach podatku, którego dana deklaracja dotyczy.

Strona 4 z 4DOGO-7

257.256.

255.

258.

259.

260.261.

Pouczenie
W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie kwoty  z poz. 251 lub wpłacenia jej  w niepełnej  wysokości niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia ty tułu 

wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy  z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucy jnym w administracj i (tekst. jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 599 z późn. zm.)

11 Należy wpisać pojemność pojemników z następujących pojemności: 60 l, 120 l, 240 l, 360 l, 660 l, 1100 l, 1100 l - 3,5 m3,  3,5 m3 - 5 m3,  5 m3 - 7 m3,  7 m3 - 15 m3,  15 m3 - 36 m3.  

1 Załącznik ZOGO-4 stanowi integralną część deklaracji. W przypadku zaznaczenia w części D pola "pierwsza deklaracja" należy ująć  w nim wszystkie lokale w danej nieruchomości, w których zamieszkują mieszkańcy oraz 

lokale, w których nie zamieszkują mieszkańcy i nie powstają odpady komunalne. W przypadku zaznaczenia w części D pola "korekta deklaracji" lub "nowa deklaracja" w załączniku ZOGO-4 należy ująć  wyłącznie te lokale, na 

których zamieszkują/zamieszkiwali mieszkańcy, w których nastąpiła zmiana mająca wpływ na wysokość opłaty w stosunku do zmienianej deklaracji.

2 Pole „pierwsza deklaracja” należy zaznaczyć znakiem „X” w przypadku, gdy dany podmiot nie składał wcześniej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za nieruchomość (nieruchomości), 

której dotyczy druk DOGO-7. Pierwszą deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na nieruchomości odpadów komunalnych. Należy również 

podać datę zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania odpadów komunalnych w formacie Dzień- Miesiąc- Rok. 

3 Pole „korekta deklaracji” należy zaznaczyć znakiem „X” m.in. w przypadku błędu (np. oczywista omyłka pisarska, błąd rachunkowy) w złożonej już deklaracji.  Należy wskazać miesiąc i rok, od którego korekta deklaracji 

ma obowiązywać,  bądź też korygowany okres czasu.
4 Pole „nowa deklaracja” należy zaznaczyć znakiem „X” w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nową deklarację należy złożyć w 

terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. Datę zaistnienia zmiany należy podać w formacie 

Dzień- Miesiąc- Rok.

6 Stawka została określona właściwą uchwałą Rady Miasta Opola w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie Miasta Opola oraz ustalenia stawki 

tej opłaty.
7 Wysokość zwolnienia z opłaty wynika z obowiązującej uchwały Rady Miasta Opola. 

8 Znakiem X należy oznaczyć te nieruchomości (części nieruchomości), w których nastąpiła zmiana danych mających wpływ na wysokość opłaty w stosunku do zmienianej deklaracji.

9 W części H. deklaracji należy ująć  wszystkie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz wszystkie części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 

odpady komunalne i których właścicielem (w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) jest podmiot składający deklarację.  Należy złożyć odrębną część H. deklaracji dla nieruchomości, na których nie 

zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i odrębną dla części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. W przypadku gdyby liczba pozycji w części H. była 

niewystarczająca na ujęcie w niej wszystkich nieruchomości/części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, należy złożyć odpowiednią wielokrotność części H. deklaracji, tak aby 

ująć  w nich wszystkie nieruchomości/części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. W takim przypadku w poz. 193 deklaracji należy podać bieżący numer danej części H. oraz  

liczbę wszystkich części H. składanej deklaracji.

ADNOTACJE ORGANU Data przyjęcia

Podpis (pieczęć) przyjmującego

Czynności sprawdzające

5W części G. deklaracji należy ująć  wszystkie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz wszystkie części nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i  których właścicielem (w rozumieniu ustawy o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach) jest podmiot składający deklarację.  Należy złożyć odrębną część G. deklaracji dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i odrębną dla części nieruchomości, na 

których zamieszkują mieszkańcy. W przypadku, gdyby liczba pozycji w części G. była niewystarczająca na ujęcie w niej wszystkich nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz części nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy, należy złożyć odpowiednią wielokrotność części G. deklaracji, tak aby ująć  w nich wszystkie nieruchomości/części nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. W takim przypadku w poz. 37 

deklaracji należy podać bieżący numer danej części G. oraz  liczbę wszystkich części G. składanej deklaracji.

253.

Podpis i pieczęć

Nazwisko

Imię

254.

Podpis i pieczęć

Nazwisko

Imię

10 Należy wpisać spośród następujących rodzajów pojemników: pojemnik czarny z żółtą klapą lub w kolorze żółtym, pojemnik czarny z zieloną klapą lub w kolorze zielonym, pojemnik koloru brązowego, pojemnik czarny z 

czarną klapą.  W przypadku więcej niż jednego rodzaju pojemnika dla nieruchomości, wszystkie rodzaje pojemników należy wpisać w jednym polu.

Miesięczna kwota opłaty za nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a 
powstają odpady komunalne oraz za części nieruchomości, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (suma wartości z kolumny X. wszystkich 
złożonych części H. deklaracji).

250.

13 Należy wyliczyć wysokość opłaty za każdy rodzaj i pojemność pojemnika/pojemników z odpadami komunalnymi powstającymi na danej nieruchomości, a następnie kwoty znajdujące się w poszczególnych komórkach kolumny 

W.  należy zsumować w odpowiednich komórkach kulmny X. 

I. PODSUMOWANIE WYSOKO ŚCI OPŁATY

Miesięczna kwota opłaty za nieruchomości zamieszkałe oraz zamieszkałe 
części nieruchomości (suma wartości z kolumny J. wszystkich złożonych 
części G. deklaracji).

249.

Łączna miesięczna kwota opłaty (suma wartości z poz. 249 oraz 250 
druku DOGO-7).

251.

J. PODPIS I PIECZĘĆ PODATNIKA/OSÓB REPREZENTUJ ĄCYCH PODATNIKA 15

252.
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A. B. C. D. E.

1.

5.

4.3.2.

23.22.

16. 17.

77.

71

40.

34.

28.

70.

64.

58.

52.

46. 47.

41.

35.

10.

75.

69.

63.

57.

51.

45.

39.

33.

27.

21.

15.

9.

76.73.

42.

36.

30.

24.

18.

72.

66.

60.

37.

31.

25.

19.

67.

61.

55.

49.

43.

20.

14.

C. DANE DOTYCZĄCE PODMIOTU SKŁADAJ ĄCEGO DEKLARACJ Ę (PROSZĘ WPISAĆ ZNAK X WE WŁA ŚCIWY KWADRAT)

właściciel współwłaściciel użytkownik wieczysty zarządca nieruchomości
posiadający nieruchomość w zarządzie lub 
użytkowaniu

inny podmiot

ULICA

D. DANE DOTYCZĄCE LOKALI W NIERUCHOMO ŚCI/NIERUCHOMO ŚCIACH

NUMER DOMU/ 
NUMER DZIAŁKI

NUMER 

LOKALU 1

ŁĄCZNA LICZBA OSÓB 
ZAMIESZKUJĄCYCH 
LOKAL

LICZBA CZŁONKÓW RODZIN 
WIELODZIETNYCH W LOKALU

8.

13.

11.

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVI/707/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2016 r.

ZAŁ ĄCZNIK DO DEKLARACJI O WYSOKO ŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
SKŁADANEJ PRZEZ SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE W OPOLU

ZOGO-4

Załącznik ZOGO-4 jest integralną częścią deklaracji. W przypadku zaznaczenia w części D. druku DOGO-7 pola "pierwsza deklaracja", należy ująć w nim wszystkie lokale w danej nieruchomości, w których zamieszkują 
mieszkańcy oraz lokale, w których nie zamieszkują mieszkańcy i nie powstają odpady komunalne. W przypadku składania "korekty deklaracji" bądź "nowej deklaracji", w załączniku ZOGO-4 należy ująć wyłącznie te 
lokale, na których zamieszkują/zamieszkiwali mieszkańcy, w których nastąpiła zmiana mająca wpływ na wysokość opłaty w stosunku do zmienianej deklaracji.  W przypadku, gdy dany lokal jest lokalem, w którym nie 
zamieszkuje żaden mieszkaniec i nie powstają odpady komunalne, jako liczbę osób zamieszkujących lokal należy podać "0". W przypadku, gdyby liczba pozycji załącznika okazała się niewystarczająca, należy złożyć 
odpowiednią wielokrotność załącznika tak, aby ująć w nich wszystkie lokale, co do których powstał obowiązek złożenia załącznika.

Numer załącznika Data wypełnienia załącznika
A. INFORMACJE O ZAŁ ĄCZNIKU B. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA

Nazwa pełna Nazwa skrócona

DANE STANOWIĄCE PODSTAWĘ ZWOLNIENIA Z OPŁATY ZA 

GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI2

F.

Strona 1 z 2ZOGO-4

54.

48.

12.

7.6.

74.

68.

65.

59.

53.

29.

38.

32.

26.

62.

56.

50.

44.
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A. B. C. D. E.

202.

208.

172.

178.

184.

190.

196.

155.154.

160.

166.

185.

179.

173.

167.

161.

148.

142.

82.

136.

130.

124.

118.

203.

197.

191.

87.

81.

112. 113.

107.106.

100. 101.

95.94.

88.

111.

105.

99.

93.

147.

141.

135.

129.

123.

177.

171.

165.

159.

153.

207.

201.

195.

189.

183.

170.

164.

158.

152.

206.

200.

194.

188.

182.

205.

199.

193.

187.

181.

115.

109.

103.

97.

145.

139.

133.

127.

121.

186.

180.

174.

168.

162.

96.

90.

84.

8079.78.

85. 86.

126.

120.

114.

108.

102.

175.

169.

163.

157.

151.

91.

156.

150.

144.

138.

132.

116.

110.

104.

98.

146.

140.

134.

128.

122.

Strona 2 z 2ZOGO-4

1W przypadku gdy w danej nieruchomości znajduje się więcej niż jeden lokal o danym numerze, poza jego numerem należy także wskazać inne dane umożliwiające identyfikację lokalu (np. numer budynku, w którym lokal 
się znajduje, nr klatki). 
2Należy podać numer Karty Dużej Rodziny jednego członka rodziny wielodzietnej, a w przypadku braku Karty Dużej Rodziny numery PESEL członków rodziny wielodzietnej. Kolumnę należy wypełnić wyłącznie wtedy, 
gdy w danym lokalu zamieszkuje rodzina wielodzietna.

ULICA
NUMER DOMU/ 
NUMER DZIAŁKI

NUMER 

LOKALU 1

ŁĄCZNA LICZBA OSÓB 
ZAMIESZKUJĄCYCH 
LOKAL

LICZBA CZŁONKÓW RODZIN 
WIELODZIETNYCH W LOKALU

204.

198.

192.

DANE STANOWIĄCE PODSTAWĘ ZWOLNIENIA Z OPŁATY ZA 

GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI2

F.

209.

149.

143.

137.

131.

125.

119.

89.

83.

92.

117.

176.
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<xs:import schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd" 
namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"/>

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

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

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

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

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

<xs:element name="TytulUchwaly" type="xs:string"/>
<xs:element name="NrUchwaly" type="xs:string"/>
<xs:element name="DataUchwaly" type="xs:date"/>

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

<xs:element name="TrescKomunikatu" type="xs:string"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="Symbol" type="xs:string"/>

</xs:complexType>

<xs:element name="Komunikat" type="wnio:KomunikatTyp" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:element name="Komunikaty" type="wnio:KomunikatyTyp" maxOccurs="1" minOccurs="0"> </xs:element>
<xs:element name="Informacje" type="wnio:InformacjeTyp" maxOccurs="1" minOccurs="0"/>
<xs:element name="DefinicjeInneWypoczynkowe" type="wnio:DefinicjeInneWypoczynkoweTyp" maxOccurs="1" 

minOccurs="0"> </xs:element>
</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:element name="WysokoscOplatyZamieszkale" type="xs:decimal"/>
<xs:element name="WysokoscOplatyNiezamieszkale" type="xs:decimal"/>
<xs:element name="WysokoscOplatyLacznie" type="xs:decimal"/>

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

<xs:element name="CzyOswiadczenie" type="xs:boolean"/>
<xs:element name="TrescOswiadczenia" type="xs:string"/>

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

<xs:element name="ImieOsobySporzadzajacej" type="oso:ImieTyp"/>
<xs:element name="NazwiskoOsobySporzadzajacej" type="oso:CzlonNazwiskaTyp"/>
<xs:element name="TelefonKontaktowy" type="xs:string" maxOccurs="1" minOccurs="0"/>
<xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Email"/>

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

<xs:element ref="oso:Imie"/>
<xs:element ref="oso:Nazwisko"/>

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

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema
xmlns:wnio="[adres URI wzoru dokumentu elektronicznego]" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" 
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" 
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" 
targetNamespace="[adres URI wzoru dokumentu elektronicznego]">

<xs:complexType name="UchwalaTyp">-
<xs:sequence>-

<xs:complexType name="KomunikatTyp">-
<xs:sequence>-

<xs:complexType name="KomunikatyTyp">-
<xs:sequence>-

<xs:complexType name="DanePomocniczeTyp">-
<xs:sequence>-

<xs:complexType name="PodsumowanieWysokosciOplatyTyp">-
<xs:sequence>-

<xs:complexType name="OswiadczenieTyp">-
<xs:sequence>-

<xs:complexType name="DaneOsobySporzadzajacejTyp">-
<xs:sequence>-

<xs:complexType name="OsobaImieNazwiskoTyp">-
<xs:sequence>-

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXVI/707/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2016 r.
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<xs:element name="Osoba1" type="wnio:OsobaImieNazwiskoTyp"/>
<xs:element name="Osoba2" type="wnio:OsobaImieNazwiskoTyp" maxOccurs="1" minOccurs="0"/>

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

<xs:element name="OswiadczeniePodatnika" type="wnio:OswiadczeniePodatnikaTyp"/>
<xs:element name="DaneOsobySporzadzajacej" type="wnio:DaneOsobySporzadzajacejTyp"/>
<xs:element name="Pouczenie" type="xs:string"/>
<xs:element name="RezygnacjaArt144aPar1bOrdPodatk" type="xs:boolean"/>
<xs:element name="OswiadczenieArt144aPar1bOrdPodatk" type="wnio:OswiadczenieTyp" maxOccurs="1" 

minOccurs="0"/>
</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:element name="NazwaSkrocona" type="inst:NazwaInstytucjiTyp"/>
</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:element ref="adr:Kraj"/>
<xs:element ref="adr:Wojewodztwo"/>
<xs:element ref="adr:Powiat"/>
<xs:element ref="adr:Gmina"/>
<xs:element ref="adr:Ulica"/>
<xs:element ref="adr:Budynek"/>
<xs:element ref="adr:Lokal"/>
<xs:element ref="adr:Miejscowosc"/>
<xs:element ref="adr:KodPocztowy"/>
<xs:element ref="adr:Poczta"/>

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

<xs:element ref="meta:Podmiot"/>
<xs:element name="TypPodmiotuOpisDodatkowy" type="wnio:OpisDodatkowyTyp" maxOccurs="1" minOccurs="0"/>
<xs:element name="DaneInstytucjiPomocnicze" type="wnio:DaneInstytucjiPomocniczeTyp" maxOccurs="1" 

minOccurs="0"/>
<xs:element name="CzyAdresDoKorespondencji" type="xs:boolean"/>
<xs:element name="AdresDoKorespondencji" type="wnio:AdresDoKorespondencjiTyp" maxOccurs="1" 

minOccurs="0"/>
</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:element name="CzyZamieszkale" type="xs:string" maxOccurs="1" minOccurs="0"> </xs:element>
<xs:element name="CzyNiezamieszkale" type="xs:string" maxOccurs="1" minOccurs="0"> </xs:element>
<xs:element name="CzyMieszane" type="xs:string" maxOccurs="1" minOccurs="0"> </xs:element>
<xs:element name="CzyDokmiLetniskowe" type="xs:string" maxOccurs="1" minOccurs="0"> </xs:element>
<xs:element name="CzyInneWypoczynkowe" type="xs:string" maxOccurs="1" minOccurs="0"/>

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

<xs:element name="DataPierwszejDeklaracji" type="xs:date"/>
</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:element name="DataZmianyDanych" type="xs:date"/>
</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:element name="DataKorektyOd" type="xs:date"/>
<xs:element name="DataKorektyDo" type="xs:date"/>
<xs:element name="UzasadnienieKorekty" type="xs:string"/>

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

<xs:complexType name="OswiadczeniePodatnikaTyp">-
<xs:sequence>-

<xs:complexType name="OswiadczeniaTyp">-
<xs:sequence>-

<xs:complexType name="DaneInstytucjiPomocniczeTyp">-
<xs:sequence>-

<xs:complexType name="AdresDoKorespondencjiTyp">-
<xs:sequence>-

<xs:complexType name="DanePodatnikaTyp">-
<xs:sequence>-

<xs:complexType name="OkreslenieRodzajuNieruchomosciTyp">-
<xs:sequence>-

<xs:complexType name="PierwszaDeklaracjaTyp">-
<xs:sequence>-

<xs:complexType name="KolejnaDeklaracjaTyp">-
<xs:sequence>-

<xs:complexType name="KorektaDeklaracjiTyp">-
<xs:sequence>-

<xs:complexType name="CelZlozeniaDeklaracjiTyp">-
<xs:sequence>-
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<xs:element name="TrybZlozenia" type="xs:string"/>
<xs:element name="PierwszaDeklaracja" type="wnio:PierwszaDeklaracjaTyp" maxOccurs="1" minOccurs="0"/>
<xs:element name="KolejnaDeklaracja" type="wnio:KolejnaDeklaracjaTyp" maxOccurs="1" minOccurs="0"/>
<xs:element name="KorektaDeklaracji" type="wnio:KorektaDeklaracjiTyp" maxOccurs="1" minOccurs="0"/>

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

<xs:element name="Pojemnosc" type="xs:string"/>
<xs:element name="Ilosc" type="xs:int"/>
<xs:element name="Czestotliwosc" type="xs:decimal"/>
<xs:element name="Stawka" type="xs:decimal"/>
<xs:element name="Oplata" type="xs:decimal"/>

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

<xs:element name="Pojemnik" type="wnio:PojemnikTyp" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"> </xs:element>
<xs:element name="PojemnikRyczalt" type="wnio:PojemnikRyczaltTyp" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"/>

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

<xs:element name="SposobGromadzeniaOdpadow" type="xs:string"/>
<xs:element name="SchematCzestotliwosci" type="xs:string"/>
<xs:element name="CzestoscOpakowania" type="xs:string"/>
<xs:element name="CzestoscSzklo" type="xs:string"/>
<xs:element name="CzestoscBiodegradowalne" type="xs:string"/>
<xs:element name="CzestoscMieszane" type="xs:string"/>
<xs:element name="TabelaStawek" type="xs:string"/>
<xs:element name="WskaznikOpakowania" type="xs:decimal"/>
<xs:element name="WskaznikSzklo" type="xs:decimal"/>
<xs:element name="WskaznikBiodegradowalne" type="xs:decimal"/>
<xs:element name="WskaznikMieszane" type="xs:decimal"/>
<xs:element name="Mieszane" type="wnio:PojemnikiTyp" maxOccurs="1" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Szklane" type="wnio:PojemnikiTyp" maxOccurs="1" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Biodegradowalne" type="wnio:PojemnikiTyp" maxOccurs="1" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Opakowania" type="wnio:PojemnikiTyp" maxOccurs="1" minOccurs="0"/>
<xs:element name="OplataMiesieczna" type="xs:decimal"/>

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

<xs:element name="SposobGromadzeniaOdpadow" type="xs:string"/>
<xs:element name="StawkaOplaty" type="xs:decimal"/>
<xs:element name="LiczbaWielodzietnychNieruchomosc" type="xs:int"> </xs:element>
<xs:element name="LiczbaNiewielodzietnychNieruchomosc" type="xs:int"> </xs:element>
<xs:element name="LiczbaZamieszkujacychNieruchomosc" type="xs:int"> </xs:element>
<xs:element name="PodstawaOpodatkowania" type="xs:decimal"/>
<xs:element name="WysokoscZwolnienia" type="xs:decimal"/>
<xs:element name="KwotaZwolnienia" type="xs:decimal"/>
<xs:element name="OplataMiesieczna" type="xs:decimal"/>

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

<xs:element name="TrescOpisu" type="xs:string"/>
</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:element name="RodzajNieruchomosci" type="xs:string"/>
<xs:element name="TytulPrawny" type="xs:string"/>
<xs:element name="OpisTytuluPrawnego" type="wnio:OpisDodatkowyTyp" maxOccurs="1" minOccurs="0">

</xs:element>
</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:element name="OpisNieruchomosci" type="wnio:OpisNieruchomosciTyp"> </xs:element>
<xs:element ref="adr:Adres"/>
<xs:element name="Lokale" type="wnio:LokaleTyp" maxOccurs="1" minOccurs="0"> </xs:element>
<xs:element name="WyliczenieOplatyZamieszkala" type="wnio:WyliczenieOplatyZamieszkalaTyp" maxOccurs="1" 

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

<xs:complexType name="PojemnikTyp">-
<xs:sequence>-

<xs:complexType name="PojemnikiTyp">-
<xs:sequence>-

<xs:complexType name="WyliczenieOplatyNiezamieszkalaTyp">-
<xs:sequence>-

<xs:complexType name="WyliczenieOplatyZamieszkalaTyp">-
<xs:sequence>-

<xs:complexType name="OpisDodatkowyTyp">-
<xs:sequence>-

<xs:complexType name="OpisNieruchomosciTyp">-
<xs:sequence>-

<xs:complexType name="NieruchomoscTyp">-
<xs:sequence>-
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<xs:element name="WyliczenieOplatyNiezamieszkala" type="wnio:WyliczenieOplatyNiezamieszkalaTyp" 
maxOccurs="1" minOccurs="0"> </xs:element>

<xs:element name="WyliczenieOplatyDomkiLetniskowe" type="wnio:WyliczenieOplatyDomkiLetniskoweTyp" 
maxOccurs="1" minOccurs="0"> </xs:element>

<xs:element name="WyliczenieOplatyInneWypoczynkowe" type="wnio:WyliczenieOplatyInneWypoczynkoweTyp" 
maxOccurs="1" minOccurs="0"> </xs:element>

<xs:element name="CzyZmianaDanychRozliczeniowych" type="xs:string" maxOccurs="1" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:element name="IloscNieruchomosciZamieszkale" type="xs:int" maxOccurs="1" minOccurs="0"> </xs:element>
<xs:element name="IloscNieruchomosciNiezamieszkale" type="xs:int" maxOccurs="1" minOccurs="0"> </xs:element>
<xs:element name="IloscNieruchomosciMieszane" type="xs:int" maxOccurs="1" minOccurs="0"> </xs:element>
<xs:element name="IloscNieruchomosciDomkiLetniskowe" type="xs:int" maxOccurs="1" minOccurs="0"> </xs:element>
<xs:element name="IloscNieruchomosciInneWypoczynkowe" type="xs:int" maxOccurs="1" minOccurs="0">

</xs:element>
<xs:element name="SumaOplatZamieszkale" type="xs:decimal" maxOccurs="1" minOccurs="0"> </xs:element>
<xs:element name="SumaOplatNiezamieszkale" type="xs:decimal" maxOccurs="1" minOccurs="0"> </xs:element>
<xs:element name="SumaOplatDomkiLetniskowe" type="xs:decimal" maxOccurs="1" minOccurs="0"> </xs:element>
<xs:element name="SumaOplatInneWypoczynkowe" type="xs:decimal" maxOccurs="1" minOccurs="0"/>
<xs:element name="SumaOplatLacznieNieruchomosci" type="xs:decimal"> </xs:element>

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

<xs:element name="Nieruchomosc" type="wnio:NieruchomoscTyp" maxOccurs="unbounded" minOccurs="1"/>
<xs:element name="Podsumowanie" type="wnio:PodsumowanieNieruchomosciTyp"/>

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

<xs:element name="PodstawaPrawnaOpis" type="xs:string"/>
<xs:element name="UchwalaStawkiOplat" type="wnio:UchwalaTyp"/>
<xs:element name="UchwalaWzorDokumentu" type="wnio:UchwalaTyp"> </xs:element>
<xs:element name="SkladajacyOpis" type="xs:string"/>
<xs:element name="TerminSkladaniaOpis" type="xs:string"/>
<xs:element name="MiejsceSkladaniaOpis" type="xs:string"/>
<xs:element name="MiejsceSkladaniaDeklaracji" type="xs:string"> </xs:element>
<xs:element name="DataZlozeniaDeklaracji" type="xs:date"/>
<xs:element name="CelZlozeniaDeklaracji" type="wnio:CelZlozeniaDeklaracjiTyp"> </xs:element>
<xs:element name="DanePodatnika" type="wnio:DanePodatnikaTyp"/>
<xs:element name="OkreslenieRodzajuNieruchomosci" type="wnio:OkreslenieRodzajuNieruchomosciTyp">

</xs:element>
<xs:element name="PodsumowanieWysokosciOplaty" type="wnio:PodsumowanieWysokosciOplatyTyp" 

maxOccurs="1" minOccurs="0"> </xs:element>
<xs:element name="PodsumowanieWysokosciRyczaltu" type="wnio:PodsumowanieWysokosciRyczaltuTyp" 

maxOccurs="1" minOccurs="0"> </xs:element>
<xs:element name="Oswiadczenia" type="wnio:OswiadczeniaTyp"/>
<xs:element name="Nieruchomosci" type="wnio:NieruchomosciTyp"/>
<xs:element name="DanePomocnicze" type="wnio:DanePomocniczeTyp" maxOccurs="1" minOccurs="0">

</xs:element>
</xs:sequence>

</xsd:extension>
</xsd:complexContent>

</xs:complexType>

<xs:element ref="str:OpisDokumentu"/>
<xs:element ref="str:DaneDokumentu"/>
<xs:element name="TrescDokumentu" type="wnio:TrescDokumentuTyp"> </xs:element>
<xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="ds:Signature"> </xs:element>

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

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

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

<xs:complexType name="PodsumowanieNieruchomosciTyp">-
<xs:sequence>-

<xs:complexType name="NieruchomosciTyp">-
<xs:sequence>-

<xs:complexType name="TrescDokumentuTyp">-
<xsd:complexContent>-

<xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp">-
<xs:sequence>-

<xs:complexType name="DokumentTyp">-
<xs:sequence>-

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

<xs:complexType name="PojemnikRyczaltTyp">-
<xs:sequence>-
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<xs:element name="Pojemnosc" type="xs:string"/>
<xs:element name="IndeksStawkiRyczaltu" type="xs:int"/>
<xs:element name="StawkaRyczaltu" type="xs:decimal"/>
<xs:element name="IloscWywozow" type="xs:int"/>

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

<xs:element name="SposobGromadzeniaOdpadow" type="xs:string"/>
<xs:element name="TabelaStawek" type="xs:string"/>
<xs:element name="Pojemniki" type="wnio:PojemnikiTyp"/>
<xs:element name="OplataRyczaltowa" type="xs:decimal"/>

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

<xs:element name="SposobGromadzeniaOdpadow" type="xs:string"/>
<xs:element name="StawkaOplaty" type="xs:decimal"/>
<xs:element name="LiczbaDomkowLetniskowych" type="xs:int"/>
<xs:element name="OplataRyczaltowa" type="xs:decimal"/>

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

<xs:element name="SlownikStawekRyczaltu" type="xs:string"/>
<xs:element name="TabelaIlosciWywozow" type="xs:string"/>
<xs:element name="IndeksIlosciWywozow" type="xs:string"/>

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

<xs:element name="RyczaltDomkiLetniskowe" type="xs:decimal"/>
<xs:element name="RyczaltInneWypoczynkowe" type="xs:decimal"/>
<xs:element name="RyczaltLacznie" type="xs:decimal"/>

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

<xs:element name="Identyfikator" type="meta:IdentyfikatorTyp" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="NrLokalu" type="xs:string" use="required"/>
<xs:attribute name="LiczbaZamieszkujacych" type="xs:int" use="required"> </xs:attribute>
<xs:attribute name="LiczbaWielodzietnych" type="xs:int" use="required"> </xs:attribute>

</xs:complexType>

<xs:element name="Lokal" type="wnio:LokalTyp" maxOccurs="unbounded" minOccurs="1"/>
</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:element name="Informacja" type="wnio:DowolnaInformacjaTyp" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:any maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" processContents="lax"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="Symbol" type="xs:string"/>

</xs:complexType>
</xs:schema>

<xs:complexType name="WyliczenieOplatyInneWypoczynkoweTyp">-
<xs:sequence>-

<xs:complexType name="WyliczenieOplatyDomkiLetniskoweTyp">-
<xs:sequence>-

<xs:complexType name="DefinicjeInneWypoczynkoweTyp">-
<xs:sequence>-

<xs:complexType name="PodsumowanieWysokosciRyczaltuTyp">-
<xs:sequence>-

<xs:complexType name="LokalTyp">-
<xs:sequence>-

<xs:complexType name="LokaleTyp">-
<xs:sequence>-

<xs:complexType name="InformacjeTyp">-
<xs:sequence>-

<xs:complexType name="DowolnaInformacjaTyp">-
<xs:sequence>-
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