UCHWAŁA NR XV/154/20
RADY GMINY DYWITY
z dnia 15 stycznia 2020 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej oraz warunków i trybu składania deklaracji za
pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. Z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 6m ust. 1b oraz art. 6n ust 1 ustawy z dnia 13 września 1996r.
o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) Rada Gminy Dywity
uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na obszarze Gminy Dywity,
zwanej dalej „deklaracją” stanowiący załącznik nr 1.
§ 2. Deklaracja przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia
5 września 2016r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. Poz.
162 z późn. zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług
Administracji Publicznej, zgodnie z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz. U. Z 2019 r. poz. 700 z późn. zm.) oraz za
pośrednictwem portalu usług publicznych znajdujących się pod adresem https://eurzad.gminadywity.pl
§ 3. Przekazywanie deklaracji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej musi odbywać się
w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych w nich zawartych oraz
w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem.
§ 4. Format elektroniczny odpowiedniego wzoru deklaracji, o którym mowa w § 1 określony jest
w formacie XML. Układ informacji i powiązań między nimi określa załącznik nr 2.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dywity.
§ 6. Traci moc Uchwała Nr XV/103/15 Rady Gminy Dywity z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właściciela nieruchomości zamieszkałej oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków
komunikacji elektronicznej.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Dywity
Agnieszka Sakowska-Hrywniak
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/154/20
Rady Gminy Dywity
z dnia 15 stycznia 2020 r.
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna: art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. , poz. 2010
z późn. zm.).
Składający:
Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Dywity (właściciel
nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)
Miejsce składania: Urząd Gminy ul. Olsztyńska 32 11-001 Dywity

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOZENIA DEKLARACJI

Wójt Gminy Dywity ul. Olsztyńska 32 11-001 Dywity
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji - zaznaczyć poprzez postawienie znaku „X”
PIERWSZA DEKLARACJA OD DNIA ………………

ZMIANA DANYCH OD DNIA …………………..

IMIĘ I NAZWISKO/ PEŁNA NAZWA:
IDENTYFIKATOR: PESEL / NIP/ REGON
Numer telefonu właściciela (pole nieobowiązkowe)

Adres poczty elektronicznej właściciela (pole nieobowiązkowe)

C. ADRES ZAMIESZKANIA /ADRES SIEDZIBY
Kraj:
Województwo:

Powiat:

Gmina:

Ulica:

Nr domu: Nr lokalu:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Poczta:

D. ADRES DO KORESPONDENCJI
Kraj:

Województwo:

Powiat

Gmina:

Ulica:

Nr domu: Nr lokalu

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Poczta:

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Gmina:
Ulica:
Nr
Nr lokalu:
domu:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Poczta:
F. FORMA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ - zaznaczyć poprzez postawienie znaku „X”
WŁASNOŚĆ

WSPÓŁWŁASNOŚĆ

INNY TYTUŁ PRAWNY ………………
G. OŚWIADCZAM, ŻE NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ W CZĘŚC D NINIEJSZEJ DEKLARACJI:
OSÓB (w polu obok należy podać liczbę mieszkańców)

ZAMIESZKUJE

Wyliczenie miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi :
….…………….

x

(liczba osób zamieszkałych
od 1 do 4 włącznie)

………………..

x

(liczba osób zamieszkałych
pow. 4 osób)

………..

=

..………..
(stawka opłaty za osobę
pow. 4 osób)

….………………………………………zł
(iloczyn liczby osób zamieszkałych i stawki opłaty)

(stawka opłaty za osobę
od 1 do 4 włącznie)

=

………………………………………………..zł
(iloczyn liczby osób zamieszkałych i stawki opłaty)

RAZEM OPŁATA MIESIĘCZNA …………….….. zł
(suma iloczynów liczby osób zamieszkałych i stawki opłaty)
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Posiadam kompostownik do gromadzenia odpadów biodegradowalnych:
(zaznaczyć poprzez postawienie znaku „X” )

TAK

NIE

o pojemności ……… m3

Wyliczenie miesięcznego zwolnienia w przypadku posiadania kompostownika i kompostowania odpadów biodegradowalnych
dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi:

……………………..

x

(liczba osób zamieszkałych)

……………..zł

=

(kwota zwolnienia)

….………………………………………zł
RAZEM KWOTA ZWOLNIENIA
(iloczyn liczby osób zamieszkałych i kwoty zwolnienia

Wyliczenie miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z zastosowaniem zwolnienia w części opłaty właścicieli nieruchomości
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku
przydomowym. :

………………………………...

…………………………

-

RAZEM OPŁATA MIESIĘCZNA
(suma iloczynów liczby osób zamieszkałych i stawki opłaty ) –

=

RAZEM KWOTA ZWOLNIENIA
(iloczyn kwoty zwolnienia i liczby osób zamieszkałych)

……………zł
RAZEM OPŁATA MIESIĘCZNA
=
PO ZWOLNIENIU

KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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
(Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych jest Wójt Gminy Dywity z siedzibą w Dywitach, ul. Olsztyńska 32, 11-001 Dywity, tel. +48 (89) 524 76 40,
fax: +48 (89) 512 01 24, e-mail: ug ugdywity.pl
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: maciej.zolnowski@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań w zakresie organizacji odbioru odpadów komunalnych, w tym pobieranie
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6
ust. 1 lit. c RODO), ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1438 ze zm.) oraz
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (D.U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm).
4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania
określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.
5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
6) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein
i Islandię).
7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b)

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c)

prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d)

prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

8)

Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa
w punkcie 3.

9)

Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także
podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
DEKLARACJĘ.
………………………………..
miejscowość, data

……..…………………
czytelny podpis

I. ADNOTACJE ORGANU

Data
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Pouczenie:
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019r., poz.1438 ze zm.)
1)

2)

Właściciel nieruchomości
(współwłaściciel, użytkownik wieczysty, jednostka organizacyjna i osoba posiadająca
nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością) jest obowiązany złożyć
Wójtowi Gminy Dywity deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia
zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego
po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza
się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

3)

Osoby składające deklarację są zobowiązane wpłacać opłatę za gospodarowanie odpadami bez wezwania miesięcznie do
15 każdego
miesiąca
na
rachunek
bankowy
Gminy
Dywity
Warmiński
Bank
Spółdzielczy
nr 73 8857 0002 3011 0006 3890 0033, w kasie lub za pośrednictwem inkasentów.

4)

W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wójt zawiadamia właściciela
nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty
i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej
deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.
Zawiadomienie zawiera pouczenie, że stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

5)

Zgodnie z art. 10 ust. 2b i 2c ucpg kto wbrew obowiązkowi określonemu w art. 6m ust. 1 i 2 ucpg nie składa deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podlega karze grzywny i kto wbrew złożonej informacji,
o której mowa w art.6m ust 1b pkt 7, nie posiada kompostownika przydomowego lub nie kompostuje w nim bioodpadów
stanowiących odpady komunalne podlega karze grzywny.

Objaśnienia:
1)

2)
3)

4)

Zobowiązanym do złożenia deklaracji jest:
a) Właściciel nieruchomości zamieszkałej.
b) Jeżeli obowiązki wskazane w ustawie dotyczą kilku podmiotów (właścicieli w rozumieniu ustawy o utrzymaniu
porządku i czystości w gminach) obowiązany do ich wykonania jest podmiot lub podmioty faktycznie władające
nieruchomością. W takim przypadku podmioty, które zostały wskazane w ustawie jako właściciele mogą w drodze
umowy zawartej w formie pisemnej, wskazać podmiot obowiązany do wykonania obowiązków wynikających
z ustawy o utrzymaniu porządku lub czystości w gminach.
c) Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu,
obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo
spółdzielnię mieszkaniową.
Wypełniając deklarację należy pamiętać o prawidłowym wskazaniu identyfikatora, którym obecnie jest numer PESEL lub
NIP. Numer PESEL wpisują do deklaracji osoby objęte rejestrem PESEL.
Pod pojęciem mieszkańca należy rozumieć osobę, dla której dana nieruchomość stanowi miejsce zamieszkania (zgodnie
z przepisem art. 2d rozporządzenia WE nr 763/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie spisów powszechnych ludności
i mieszkań /Dz. Urz. UE L z 2008 r., poz. 218, s. 14/ miejsce zamieszkania to miejsce, w którym osoba zazwyczaj spędza
czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem,
odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem medycznym lub pielgrzymkami religijnymi) - niezależnie od
tego, gdzie taka osoba jest zameldowana.
Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna Uchwała Rady Gminy Dywity
w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Gminy
Dywity.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/154/20
Rady Gminy Dywity
z dnia 15 stycznia 2020 r.
Układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema
xmlns="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/urzad/wzor/"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/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:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
targetNamespace="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/urzad/wzor/"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
<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/osoba/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.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/struktura/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.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="T_Dokument">
<xs:sequence>
<xs:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp"/>
<xs:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp"/>
<xs:element name="TrescDokumentu" type="T2_TrescDokumentu"/>
<xs:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="T3_Wartosc">
<xs:sequence>
<xs:element name="PodstawaPrawna" type="xs:string"/>
<xs:element name="Skladajacy" type="xs:string"/>
<xs:element name="MiejsceSkladania" type="xs:string"/>
<xs:element name="OrganWlasciwy" type="xs:string"/>
<xs:element name="Okolicznosci" type="xs:string"/>
<xs:element name="OdDnia" type="xs:string"/>
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<xs:element name="Podmiot" type="T4_Podmiot"/>
<xs:element name="AdresNieruchomosci" type="AdresNieruchomosci_Typ"/>
<xs:element name="FormaWladania" type="xs:string"/>
<xs:element name="InnyTytulPrawny" type="xs:string"/>
<xs:element name="IloscOsob" type="xs:string"/>
<xs:element name="RodzajGromadzenia" type="xs:string"/>
<xs:element name="Kompostownik" type="xs:string"/>
<xs:element name="Pojemnosc" type="xs:string"/>
<xs:element name="SumaOsobZamieszkalych" type="xs:string"/>
<xs:element name="KwotaZwolnienia" type="xs:string"/>
<xs:element name="RazemKwotaZwolnienia" type="xs:string"/>
<xs:element name="LiczbaOsob14" type="xs:string"/>
<xs:element name="Stawka14" type="xs:string"/>
<xs:element name="Iloczyn14" type="xs:string"/>
<xs:element name="LiczbaOsob5" type="xs:string"/>
<xs:element name="Stawka5" type="xs:string"/>
<xs:element name="Iloczyn5" type="xs:string"/>
<xs:element name="OplataMiesieczna" type="xs:string"/>
<xs:element name="OplataPoZwolnieniu" type="xs:string"/>
<xs:element name="ObowiazekInformacyjny" type="ObowiazekInformacyjny_Typ"/>
<xs:element ref="str:Zalaczniki"/>
<xs:element ref="oso:Imie"/>
<xs:element ref="oso:Nazwisko"/>
<xs:element name="DataWypelnienia" type="xs:string"/>
<xs:element name="Miejsce" type="xs:string"/>
<xs:element name="Pouczenie" type="Pouczenie_Typ"/>
<xs:element name="Objasnienia" type="Objasnienia_Typ"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="AdresNieruchomosci_Typ">
<xs:sequence>
<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>
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<xs:complexType name="ObowiazekInformacyjny_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Naglowek" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Punkt" type="Punkt_Typ" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Pouczenie_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Naglowek" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Punkt" type="Punkt_Typ" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Objasnienia_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Naglowek" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Punkt" type="Punkt_Typ" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Punkt_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Tresc" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element
maxOccurs="unbounded"/>

name="Podpunkt"

type="xs:string"

minOccurs="0"

</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="T4_Podmiot">
<xs:sequence>
<xs:element name="OsobaFizyczna" type="T12_OsobaFizyczna" minOccurs="0"/>
<xs:element

name="OsobaNiefizyczna"

type="T12_OsobaNiefizyczna"

minOccurs="0"/>
<xs:element name="Adres" type="T12_Adres"/>
<xs:element name="AdresKorespondencyjny" type="T12_AdresKorespondencyjny"
minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="typPodmiotu" type="xs:string" use="required"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="T2_TrescDokumentu">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
<xs:sequence>
<xs:element name="Wartosc" type="T3_Wartosc"/>
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</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="T12_OsobaFizyczna">
<xs:sequence>
<xs:element ref="oso:Nazwisko"/>
<xs:element ref="oso:Imie"/>
<xs:element ref="oso:ImieDrugie"/>
<xs:element ref="oso:DataUrodzenia"/>
<xs:element ref="oso:PESEL"/>
<xs:element ref="oso:NIP"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="T12_OsobaNiefizyczna">
<xs:sequence>
<xs:element ref="inst:NazwaInstytucji"/>
<xs:element ref="inst:NIP"/>
<xs:element ref="inst:REGON"/>
<xs:element ref="inst:KRS"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="T12_AdresKorespondencyjny">
<xs:sequence>
<xs:element ref="adr:Kraj" minOccurs="0"/>
<xs:element ref="adr:Wojewodztwo" minOccurs="0"/>
<xs:element ref="adr:Powiat" minOccurs="0"/>
<xs:element ref="adr:Gmina" minOccurs="0"/>
<xs:element ref="adr:Ulica" minOccurs="0"/>
<xs:element ref="adr:Budynek" minOccurs="0"/>
<xs:element ref="adr:Lokal" minOccurs="0"/>
<xs:element ref="adr:Miejscowosc" minOccurs="0"/>
<xs:element ref="adr:KodPocztowy" minOccurs="0"/>
<xs:element ref="adr:Poczta" minOccurs="0"/>
<xs:element ref="adr:Telefon" minOccurs="0"/>
<xs:element ref="adr:Email" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="wystepuje" type="xs:string" use="required"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="T12_Adres">
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<xs:sequence>
<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:element ref="adr:Telefon"/>
<xs:element ref="adr:Email"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="universal">
<xs:sequence>
<xs:any processContents="skip" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute processContents="skip"/>
</xs:complexType>
<xs:element name="Dokument" type="T_Dokument"/>
</xs:schema>
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