
UCHWAŁA Nr XII/88//2020 

RADY GMINY GZY

z dnia 21 lutego 2020 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm ) i art. 6m i 6n 
ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. z m .) uchwala się, co następuje:

§1 .1 . Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały.

2. Deklarację, o której mowa w ust. 1 właściciel nieruchomości zobowiązany jest 
złożyć do Wójta Gminy Gzy w jeden z następujących sposobów:
1) pisemnie w Urzędzie Gminy Gzy, Gzy 9, 06-126 Gzy,
2) pisemnie wysyłając na adres Urzędu Gminy Gzy, Gzy 9, 06-126 Gzy,
3) przesyłając w formie elektronicznej do Urzędu Gminy Gzy za pośrednictwem 
Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej pod adresem: www.epuap.gov.pl.

3. Formularz deklaracji jest dostępny na stronie internetowej www.gminagzy.pl.
§2. 1. Deklaracja przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym 

podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu 
w  rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2002 roku o podpisie elektronicznym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym za 
pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej w rozumieniu 
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700).

2. Układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej w formie elektronicznej określa załącznik 
nr 2 do uchwały.

§3. Deklaracje, o której mowa w § 1 ust. 1 właściciel nieruchomości zobowiązany jest 
złożyć w terminach:

1 )  14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca

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

§4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gzy.

§5. Traci moc uchwała Nr 33/165/2018 Rady Gminy Gzy z dnia 19 marca 2018 r. 
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej (Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 3967).

http://www.epuap.gov.pl
http://www.gminagzy.pl


§6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

PRZEWODNICZĄCY

Zdzisław KaczorowskT



Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr XII/88/2020 
Rady Gminy Gzy 
z dnia 21 lutego 2020 roku

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI

NALEŻY WY PEŁNIĆ CZYTELNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

PODSTAWA PRAWNA S  Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 2010);

TERMIN SKŁADANIA

S  14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca;
S  do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana

danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi

MIEJSCE SKŁADANIA
Urząd Gminy Gzy, Gzy 9, 0 6 -  126 Gzy

DEKLARACJI

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X)

□  PIERWSZA DEKLARACJA -  data powstania obowiązku opłaty.........................................

□  KOREKTA DEKLARACJI- data powstania zm iany......................................................

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X)

□  WŁAŚCICIEL

□  WSPÓŁWŁAŚCICIEL

□  UŻYTKOWNIK WIECZYSTY

□  JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA I OSOBA POSIADAJĄCA NIERUCHOMOŚĆ 
W ZARZĄDZIE LUB UŻYTKOWANIU

□  INNY PODMIOT WŁADAJĄCY NIERUCHOMOŚCIĄ

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X)

□  Osoba fizyczna

□  Osoba prawna

□  Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

IMIĘ I NAZWISKO (dot. osób fizycznych) PEŁNA NAZWA (dot. osób prawnych i jednostek organizacyjnych)

PESEL* (dotyczy osób fizycznych) NIP (dotyczy podmiotów innych 
niż osoby fizyczne)

REGON (dotyczy podmiotów innych 
niż osoby fizyczne)

Telefon kontaktowy :

*pole nieobowiązkowe

Adres e-mail



D. ADRES DO KORESPONDENCJI
Ulica: Nr domu: Nr lokalu:

Miejscowość: Kod pocztowy: Poczta:

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Miejscowość i numer domu: Kod pocztowy i poczta:

F. OŚWIADCZENIE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ^
Oświadczam, że:

S  na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji zamieszkuje

............................... osób. (należy podać faktyczną liczbę osób zamieszkujących)

Y odpady kom unalne są zbierane i gromadzone w sposób (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X): 
□ SELEKTYW NY

S  bioodpady (odpady biodegradowalne, zielone) poddawane są kompostowaniu na terenie 
nieruchomości w kompostowniku przydomowym.

__________ TAK _________________________________________NIE__________
G. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI należy wypełnić w przypadku zaznaczenia TAK w części F__________

Y W ysokość należnego zwolnienia ( zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Gzy):

zł = zł
(opłata miesięczna za osobę) (zwolnienie za osobę) (stawka miesięczna za osobę )

Y W yliczenie miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

................... x ...................................... zł =
(liczba osób) (stawka za jedną osobę) (iloczyn liczby osób i stawki opłaty)

zł

M iesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w y n o s i................................zł
(s ło w n ie :........................................................................................................................................................

H. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI należy wypełnić w przypadku zaznaczenia NIE w części F__________

^  W yliczenie miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

................... x  ...................................... zł = ..........................................
(liczba osób) (stawka za jedną osobę) (iloczyn liczby osób i stawki opłaty)

zł

M iesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w y n o si................................zł
(s ło w n ie :.........................................................................................................................................................

I. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ LUB OSOBY REPREZENTUJĄCEJ

(m iejscowość i data) (czytelny podpis)

J. ADNOTACJE URZĘDOWE



K. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. 
UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm .) -  dalej RODO, informuję, iż:
2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) realizacji obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze, wynikającego z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm .).
3. Informujemy, że Administratorem danych jest Urząd Gminy w Gzach, z siedzibą Gzy 9, 06-126 Gzy, 
reprezentowany przez Wójta Gminy Gzy. Kontakt z Administratorem możliwy jest w każdy dzień pracy Urzędu w 
godzinach 8.00-16.00, telefonicznie: 23 691 31 22 lub drogą e-mail: ug@gminagzy.pl.
4. Informujemy, że Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować drogą 
mailową na adres e-mail: iod@gminagzy.pl lub telefonicznie: 602 523 360.
5. Dane osobowe po zakończeniu realizacji celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach 
archiwalnych dla dobra publicznego i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji przepisów prawa.
6. Udostępnianie danych osobowych odbywa się wyłącznie uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów 
prawa, lub zawartych umów powierzenia przetwarzania danych. Dane mogą być udostępniane osobom 
nieuczestniczącym w postępowaniu administracyjnym, które wykażą faktyczny interes/cel.
7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Administratora, inspektora ochrony danych osobowych lub organu
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, gdy przetwarzanie 
Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ROPO._____________________________________________________

POUCZENIE:

1. W rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm. ) przez właściciela nieruchomości 
rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne 
i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające 
nieruchomością.
2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się na rachunek bankowy Urzędu 
Gminy Gzy
Nr 15 8232 0005 2600 0912 2000 0020, bez wezwania, w terminie do 15-tego każdego pierwszego 
miesiąca kwartału, za który następuje płatność, w łącznej wysokości za trzy kolejne miesiące 
kalendarzowe, tj. za I kwartał do dnia 15 stycznia, za II kwartał do dnia 15 kwietnia, za HI 
kwartał do dnia 15 lipca, za IV kwartał do dnia 15 października.
3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych 
powstającej na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową 
deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. 
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, 
w którym nastąpiła zmiana.
4. Zgodnie z art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm. ), niniejsza deklaracja stanowi 
podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego na podstawie art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 
1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1438 z późn. zm.).

PRZEWODNICZĄCY 

Zdzisław Kaczorowski

mailto:ug@gminagzy.pl
mailto:iod@gminagzy.pl


J

Załącznik Nr 2 do Uchwały 
Nr XII/88/2020 Rady Gminy Gzy 

z dnia 21 lutego 2020 roku

styl.xsl
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?xxsl:stylesheet version="1.0"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/ll/09/M
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/ll/16/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/ll/16/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/ll/16/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/ll/16/"
xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/uggzy/GMKOM01DKv2020/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www. w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"xxsl:template match="/"xxsl:for-each 
select="wnio:Dokument"xhtml
xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtmr'xheadx/headxbodyxtable align="center" border="0" 
cellpadding="4" style="width: 100% ;"xtbodyxtrxtd  style="text-align: center;"xtable border="0" 
style="width: 100% ;"xtbodyxtrxtd  style="text-align: left;"> < /td x td x p  align="center"xspan 
style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size:
medium;"xstrong>DEKLARACJA </strongx/spanxstrong style="font-family: arial, helvetica, sans- 
serif; font-size: medium;">0 WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI<spanxlabelxspan/x/labelxxsl:if test="true()"xspan type="text"xxsl:value-of 
select="wnio:TrescDokumentu/meta:Data/@typDaty"/x/spanx/xsl:ifx/spanxspanxlabelxspan 
/x/lab e lxxsl:if test="false()"xspan type="text"xxsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/@format"/x/spanx/xsl:ifx/spanxspanxlabelxspan/x/labelxx 
sl:if test="false()"xspan type="text"xxsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/@kodowanie"/x/spanx/xsl:ifx/spanx/strongx/p></tdx/trx/t 
b o d y x/ta b le x/td x/trx trx td  style="border: lpx solid #000000; background-color: 
#dfdfdf;"xtable border="0" style="width: 100% ;"xtbo d yxtrxtd xsp an  style="font-family: arial, 
helvetica, sans-serif; font-size: small;"xstrong>Podstawa prawna:</strongx/spanx/tdxtdxspan 
style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: sm all;"xspanxlabelxspan/x/labelxxsl:if 
test="true()"xspanxxsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID4"/x/spanx/xsl:ifx/spanx/spanx/tdx/tr 
x trx td x s tro n g x s p a n  style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"xspan 
style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"xspan style="font-family: 
arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"xspan style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font- 
size: small;">Termin składania:</spanx/spanx/spanx/spanx/strongx/tdxtdxp>l. 14 dni od 
dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca;<br/>2. do 10 dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia 
wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami kom unalnym i.</px/tdx/trxtrxtdxspan 
style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"xspan style="font-family: arial, 
helvetica, sans-serif; font-size: small;"xstrong>Miejsce
składania:<br/x/strongx/spanx/spanx/tdxtdxspan style="font-family: arial, helvetica, sans-

http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/ll/09/M
http://www.w3.org/2000/09/xmldsig%23
http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/ll/16/
http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/ll/16/
http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/ll/16/
http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/ll/16/
http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/uggzy/GMKOM01DKv2020/
http://www.w3.org/2001/XMLSchema
http://www
http://www.w3.org/1999/XSL/Transform%22xxsl:template
http://www.w3.org/1999/xhtmr'xheadx/headxbodyxtable


serif; font-size: small;"xspan style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 
small;"><strong><spanxlabel><span/></label><xsl:iftest="true()"><span type="text"xxsl:value-of 
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID57></spanx/xsl:ifx/spanx/strongx/span> 
< /sp a n x/td x/trx/tb o d y x/ta b le x/td x/trxtrxtd  style="border: lpx solid #000000; 
background-color: #dfdfdf;"xspan style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 
medium;"xstrong>ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA
DEKLARAGI</strongx/spanx/tdx/trxtrxtd style="border: lpx solid #000000; background-color: 
#ffffff;">Nazwa i adres organu podatkowego <xsl:for-each
select="wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:lnstytucja"xxsl:if 
test="true()"xtable border="0" style="width:
100% ;"xtbo d yxtrxtd xsp an xlabe lxspan/x/lab elxxsl:if test="true()"xspan 
type="text"xxsl:value-of
select="inst:Nazwalnstytucji7></spanx/xsl:ifx/spanx/tdxtdxspanxlabelxspan/x/labelxxsl: 
if test="true()"xspan type="text"xxsl:value-of
select="adr:Adres/adr:Ulica'7x/spanx/xsl:ifx/spanx/tdxtdxspanxlabelxspan/x/labelxxsl:i 
f test="true()"xspan type="text"xxsl:value-of
select="adr:Adres/adr:Budynek7></spanx/xsl:ifx/spanx/tdxtdxspanxlabelxspan/x/labelx 
xsl:if test="true()"xspan type="text"xxsl:value-of
select="adr:Adres/adr:KodPocztowy"/x/spanx/xsl:ifx/spanx/tdxtdxspanxlabelxspan/x/lab 
elxxsl:if test="true()"xspan type="text"xxsl:value-of
select="adr:Adres/adr:Miejscowosc7></spanx/xsl:ifx/spanx/tdx/trx/tbodyx/tablex/xsl:ifx/ 
xsl:fo r-eachx/td x/trxtrxtd  style="border: lpx solid #000000; background-color: #dfdfdf;"xspan 
style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"xstrong>A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA 
DEKLARAGI</strongx/spanx/tdx/trxtrxtd style="border: lpx solid #000000;"xpxspan 
style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: smali;"xspan style="font-family: arial, 
helvetica, sans-serif; font-size: small;">Okoliczności powodujące obowiązek złożenia 
deklaracji</spanx/spanx/pxtable border="0Mx tb o d y xtrx td xsp a n  style="font-family: arial, 
helvetica, sans-serif; font-size: sm all;"xspanxlabelxspan/x/labelxxsl:if 
test="true()"xspanxxsl:choosexxsl:when test="normalize- 
space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:IDO) = normalize-spacef 1 
')"><span>[<b>X</b>]</spanx/xsl:whenxxsl:otherwisexspan>[
]</spanx/xsl:otherwisex/xsl:choosexlabelxspan>PIERWSZA DEKLARAGA -  data powstania 
obowiązku opłaty </spanx/labelx/spanxbr/xspanxxsl:choosexxsl:when test="normalize- 
space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:IDO) = normalize-space(' 2 
')"><span>[<b>X</b>]</spanx/xsl:whenxxsl:otherwisexspan>[
]</spanx/xsl:otherwisex/xsl:choosexlabelxspan>KOREKTA DEKLARAGI -  data powstania zmiany 
</spanx/labelx/spanx/xsl:ifx/spanx/spanx/tdxtdxspan style="font-family: arial, helvetica, 
sans-serif; font-size: small;"xxsl:if test="true()"xxsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:IDl"/x/xsl:ifx/spanx/tdx/trx/tbodyx/tabl 
e x / t d x / t r x t r x t d  style="border: lpx solid #000000; background-color: #dfdfdf;"xstrongxspan 
style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">B. SKŁADAJĄCY 
DEKLARAGĘ</spanx/strongx/tdx/trxtrxtd style="border: lpx solid 
#000000;"xpxspanxlabelxspan/x/labelxxsl:if test="true()"xspanxxsl:choosexxsl:when 
test="normalize-space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID8) = normalize-space(' 1 
')"><span>[<b>X</b>]</spanx/xsl:whenxxsl:otherwisexspan>[



]</span></xsl:otherwise></xsl:choose><labelxspan>WŁAŚCICIEL 
</span></labelx/span><br/><span><xsl:choose><xsl:when test="normalize- 
space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID8) = normalize-spacef 2 
')"><span>[<b>X</b>]</spanx/xsl:whenxxsl:otherwisexspan>[ 
]</spanx/xsl:otherwisex/xsl:choosexlabelxspan>WSPÓŁWŁAŚCICIEL 
</spanx/labelx/spanxbr/xspanxxsl:choosexxsl:w hen test="normalize- 
space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID8) = normalize-space(' 3 
')"xspan>[<b>X</b>]</spanx/xsl:whenxxsl:otherwisexspan>[ 
]</spanx/xsl:otherwisex/xsl:choosexlabelxspan>UŻYTKOWNIK WIECZYSTY 
</spanx/labelx/spanxbr/xspanxxsl:choosexxsl:w hen test="normalize- 
space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID8) = normalize-space(' 4 
')"><span>[<b>X</b>]</spanx/xsl:whenxxsl:otherwisexspan>[
]</spanx/xsl:otherwisex/xsl:choosexlabelxspan>JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA I OSOBA 
POSIADAJĄCA NIERUCHOMOŚĆ W ZARZĄDZIE LUB UŻYTKOWANIU 
</spanx/labelx/spanxbr/xspanxxsl:choosexxsl:w hen test="normalize- 
space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID8) = normalize-space(' 5
’)"><span>[<b>X</b>]</spanx/xsl:whenxxsl:otherwisexspan>[
]</spanx/xsl:otherwisex/xsl:choosexlabelxspan>INNY PODMIOT WŁADAJĄCY 
NIERUCHOMOŚCIĄ < /sp a n x/la b e lx/sp a n x/xsl:ifx/sp a n x/p x/td x/trxtrxtd  style="border: 
lpx solid #000000; background-color: #dfdfdf;"xspan style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; 
font-size: medium;"xstrong>C. DANE SKŁADAJĄCEGO
DEKLARAQĘ</strong> < /sp a n x/td x/trx/tb o d yxtb o d yxtrxtd  colspan="3" style="border: lpx 
solid #000000; background-color: #ffffff;"xpxspan style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; 
font-size: small;">Rodzaj właściciela nieruchomości</spanxem style="font-family: arial, helvetica, 
sans-serif; font-size: sm all;">:<br/x/em xspanxlabelxspan/x/labelxxsl:if 
test="true()"xspanxxsl:choosexxsl:when test="normalize- 
space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID9) = normalize-space(' 1 
’)"xspan>[<b>X</b>]</spanx/xsl:whenxxsl:otherwisexspan>[ 
]</spanx/xsl:otherwisex/xsl:choosexlabelxspan>Osoba fizyczna 
</spanx/labelx/spanxbr/xspanxxsl:choosexxsl:w hen test="normalize- 
space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID9) = normalize-space(' 2 
')"><span>[<b>X</b>]</spanx/xsl:whenxxsl:otherwisexspan>[ 
]</spanx/xsl:otherwisex/xsl:choosexlabelxspan>Osoba prawna 
</spanx/labelx/spanxbr/xspanxxsl:choosexxsl:w hen test="normalize- 
space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID9) = normalize-space(' 3 
')"><span>[<b>X</b>]</spanx/xsl:whenxxsl:otherwisexspan>[
]</spanx/xsl:otherwisex/xsl:choosexlabelxspan>Jednostka organizacyjna nieposiadająca 
osobowości prawnej < /sp a n x/la b e lx/sp a n x/xsl:ifx/sp a n x/p x/td x/trxtrxtd  colspan="3" 
style="border: lp x solid #000000; background-color:
#ffffff;"xp>lmię <spanxlabelxspan/x/labelxxsl:if test="true()"xspan type="text"xxsl:value-of 
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID2"/x/spanx/xsl:ifx/span> i nazwisko 
<spanxlabelxspan/x/labelxxsl:if test="true()"xspan type="text"xxsl:value-of 
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID3"/x/spanx/xsl:ifx/span> (dot. osób 
fizycznych)<br/>PEŁNA NAZW A<spanxlabelxspan/x/labelxxsl:if test-'true()"xspan 
type="text"xxsl:value-of



select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID67></spanx/xsl:if></span>(dot. osób 
prawnych i jednostek organizacyjnych)</px/tdx/tr><tr><td colspan="3" style="border: lpx solid 
#000000; background-color: #ffffff;"xp class="Nagwekpola">PESEL 
<spanxlabelxspan/x/labelxxsl:if test="true()"xspan type="text"xxsl:value-of 
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID77></spanx/xsl:ifx/span> (dotyczy osób 
fizycznych) <br/>NIP <spanxlabelxspan/x/labelxxsl:if test="true()"xspan 
type="text"xxsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID577></spanx/xsl:ifx/span> (dotyczy 
podmiotów innych niż osoby fizyczne)<br/>REGON <spanxlabelxspan/x/labelxxsl:if 
test="true()"xspan type="text"xxsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID107></spanx/xsl:ifx/span> (dotyczy 
podmiotów innych niż osoby fizyczne)</px/tdx/trxtrxtd  colspan="3" style="border: lpx solid 
#000000; background-color: #ffffff;"xpxspan style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font- 
size: small;"xem>Telefon kontaktowy: <spanxlabelxspan/x/labelxxsl:if test="true()"xspan 
type="text"xxsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID587></spanx/xsl:ifx/spanxbr/xbr/>Adres 
e-mail: <spanxlabelxspan/x/labelxxsl:if test="true()"xspan type="text"xxsl:value-of 
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID687></spanx/xsl:ifx/spanx/emx/spanx/ 
p x/td x/trx/tb o d y x tb o d y x trx td  style="border: lpx solid #000000; background-color: 
#dfdfdf;"xpxstrongxspan style="font-size: medium;"xspan style="font-family: arial, helvetica, 
sans-serif;">D. ADRES DO KO RESPONDENGI</spanx/spanx/strongx/px/tdx/trxtrxtd 
style="border: lpx solid #000000;"xtable align="center" border="0" style="width: 
100% ;"xtbodyxtrxtd  style="border: lpx solid
#000000;">Ulica: <spanxlabelxspan/x/labelxxsl:if test="true()"xspan type="text"xxsl:value-of 
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID207></spanx/xsl:ifx/spanx/tdxtd 
style="border: lpx solid #000000;">Nr domu <spanxlabelxspan/x/labelxxsl:if 
test="true()"xspan type="text"xxsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID247></spanx/xsl:ifx/spanx/tdxtd 
colspan="2" style="border: lpx solid #000000;">Nr lokalu <spanxlabelxspan/x/labelxxsl:if 
test="true()"xspan type="text"xxsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID257></spanx/xsl:ifx/spanx/tdx/trxtrxt 
d style="border: lpx solid #000000;">Miejscowość <spanxlabelxspan/x/labelxxsl:if 
test="true()"xspan type="text"xxsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID177></spanx/xsl:ifx/spanx/tdxtd 
style="border: lpx solid #000000;">Kod pocztowy <spanxlabelxspan/x/labelxxsl:if 
test="true()"xspan type="text"xxsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID2l7></spanx/xsl:ifx/spanx/tdxtd 
colspan="2" style="border: lpx solid #000000;">Poczta <spanxlabelxspan/x/labelxxsl:if 
test="true()"xspan type="text"xxsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID267></spanx/xsl:ifx/spanx/tdx/trx/tbo 
d y x / ta b le x /td x /trx trx td  style="border: lpx solid #000000; background-color: 
#dfdfdf;"xstrongxspan style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"xspan 
style="font-size: medium;">E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY 
KOM UNALNE</spanx/spanx/strongx/tdx/trxtrxtd style="border: lpx solid #000000;"xtable 
align="center" border="0" style="width: 100% ;"xtbodyxtrxtd  style="border: lpx solid



3 ¥

#000000;"><pxspan style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 
small;"xspan>Miejscowość </spanxspan style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 
12px;"> </spanxspanxlabelxspan/x/labelxxsl:if test="true()"xspan type="text"xxsl:value-of 
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID34"/x/spanx/xsl:ifx/spanx/spanx/px/td 
x t d  style="border: lp x solid #000000;"xpxspan style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; 
font-size: small;"xspan>Ulica</spanxspan style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 
12px;"x/spanxspanxlabe lxspan/x/labelxxsl:if test="true()"xspan type="text"xxsl:value-of 
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID37,7 x/sp a n x/xsl:ifx/sp an x/sp an x/p x/td  
><td style="border: lpx solid #000000;"xpxspan style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; 
font-size: small;">Nr domu <spanxlabelxspan/x/labelxxsl:if test="true()"xspan 
type="text"xxsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID41"/x/spanx/xsl:ifx/spanx/spanx/px/td 
><td style="border: lpx solid #000000;"xpxspan style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; 
font-size: small;"xspan>Nr lokalu</spanxspan style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font- 
size: 12px;"> </spanxspanxlabelxspan/x/labelxxsl:if test="true()Mxspan 
type="text"xxsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID42l7></spanx/xsl:ifx/spanx/spanx/px/td  
x / t r x t r x t d  style="border: lpx solid #000000;"xpxspan style="font-family: arial, helvetica, sans- 
serif; font-size: small;"xspan>Kod pocztowy</spanxspan style="font-family: Arial, Helvetica, sans- 
serif; font-size: 12px;"> </spanxspanxlabelxspan/x/labelxxsl:if test="true()"xspan 
type="text"xxsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID38'7></spanx/xsl:ifx/spanx/spanx/px/td 
><td colspan="3" style="border: lpx solid #000000;"xpxspan style="font-family: arial, helvetica, 
sans-serif; font-size: small;"xspan>Poczta</spanxspan style="font-family: Arial, Helvetica, sans- 
serif; font-size: 12px;"> </spanxspanxlabelxspan/x/labelxxsl:if test="true()"xspan 
type="text"xxsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID43'7></spanx/xsl:ifx/spanx/spanx/px/td 
x / trx / tb o d y x / ta b le x /td x / trx trx td  style="border: lpx solid #000000; background-color: 
#dfdfdf;"xspan style="font-size: medium;"xstrongxspan style="font-family: arial, helvetica, sans- 
serif;">F. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOM UNALNYM I</spanx/strongx/spanx/tdx/trxtrxtd style="border: lpx solid 
#000000;"xp> <strong>Oświadczam, że:</strongx/pxtable border="0M style="width: 
100% ;"xtbodyxtrxtd>-</tdxtd>na terenie nieruchomości wskazanej w części E deklaracji 
zamieszkuje <spanxlabelxspan/x/labelxxsl:if test="true()"xspanxxsl:variable 
name="CombolD560">0</xsl:variablexxsl:if
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Fileosob = $CombolD560">0</xsl:ifxxsl:variable 
name="CombolD561">l</xsl:variablexxsl:if
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Fileosob = $CombolD561">l</xsl:ifxxsl:variable 
name="CombolD562">2</xsl:variablexxsl:if
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Fileosob = $CombolD562">2</xsl:ifxxsl:variable 
name="CombolD563">3</xsl:variablexxsl:if
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Fileosob = $CombolD563">3</xsl:ifxxsl:variable 
name="CombolD564">4</xsl:variablexxsl:if
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Fileosob = $CombolD564">4</xsl:ifxxsl:variable 
name="CombolD565">5</xsl:variablexxsl:if



test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Fileosob = $CombolD565">5</xsl:if><xsl:variable 
name="CombolD566">6</xsl:variable><xsl:if
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Fileosob = $CombolD566">6</xsl:ifxxsl:variable 
name="CombolD567">7</xsl:variablexxsl:if
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Fileosob = $CombolD567">7</xsl:ifxxsl:variable 
name="CombolD568">8</xsl:variablexxsl:if
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Fileosob = $CombolD568">8</xsl:ifxxsl:variable 
name="CombolD569">9</xsl:variablexxsl:if
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Fileosob = $CombolD569M>9</xsl:ifxxsl:variable 
name="CombolD5610">10</xsl:variablexxsl:if
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Fileosob = $CombolD5610">10</xsl:ifxxsl:variable 
name="CombolD5611">ll</xsl:variablexxsl:if
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Fileosob = $CombolD5611">ll</xsl:ifxxsl:variable 
name="CombolD5612">12</xsl:variablexxsl:if
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Fileosob = $CombolD5612">12</xsl:ifxxsl:variable 
name="CombolD5613">13</xsl:variablexxsl:if
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Fileosob = $CombolD5613">13</xsl:ifxxsl:variable 
name="CombolD5614">14</xsl:variablexxsl:if
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Fileosob = $CombolD5614">14</xsl:ifxxsl:variable 
name="CombolD5615">15</xsl:variablexxsl:if
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Fileosob = $CombolD5615">15</xsl:ifxxsl:variable 
name="CombolD5616">16</xsl:variablexxsl:if
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Fileosob = $CombolD5616">16</xsl:ifxxsl:variable 
name="CombolD5617">17</xsl:variablexxsl:if
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Fileosob = $CombolD5617">17</xsl:ifxxsl:variable 
name="CombolD5618">18</xsl:variablexxsl:if
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Fileosob = $CombolD5618">18</xsl:ifxxsl:variable 
name="CombolD5619">19</xsl:variablexxsl:if
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Fileosob = $CombolD5619">19</xsl:ifxxsl:variable 
name="CombolD5620">20</xsl:variablexxsl:if 
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Fileosob =
$CombolD5620">20</xsl:ifx/spanx/xsl:ifx/span> osób. (należy podać faktyczną liczbę osób 
zamieszkujących)</tdx/trxtrxtd>-</tdxtd>odpady komunalne są zbierane i gromadzone w 
sposób: <spanxlabelxspan/x/labelxxsl:if test="true()"xspanxxsl:choosexxsl:when 
test="normalize-space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:czyselektywny) = normalize- 
space(' 1 ’)"xspan>[<b>X</b>]</spanx/xsl:whenxxsl:otherwisexspan>[ 
]</spanx/xsl:otherwisex/xsl:choosexlabelxspan>SELEKTYWNY 
</spanx/labelx/spanx/xsl:ifx/spanx/tdx/trxtrxtd>-</tdxtd>bioodpady (odpady 
biodegradowalne, zielone) poddawane są kompostowaniu na terenie nieruchomości w 
kompostowniku przydomowym<br/> <spanxlabelxspan/x/labelxxsl:if 
test="true()"xspanxxsl:choosexxsl:when test="normalize-
space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:kompostownik) = normalize-space(' 1 
’)"><span>[<b>X</b>]</spanx/xsl:whenxxsl:otherwisexspan>[ 
]</spanx/xsl:otherwisex/xsl:choosexlabelxspan>TAK 
</spanx/labelx/spanxspanxxsl:choosexxsl:when test="normalize-



space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:kompostownik) = normalize-space(' 2
,)"><span>[<b>X</b>]</spanx/xsl:when><xsl:otherwisexspan>[
]</spanx/xsl:otherwisex/xsl:choosexlabelxspan>NIE
< /sp a n x/lab e lx/sp an x/xsl:ifx/sp an x/td x/trx/tb o d yx/tab le x/td x/trxtrxtd  
style="border: lpx solid #000000; background-color: #dfdfdf;"xpxstrongxspan style="font-size: 
medium;"xspan style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">G. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY 
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI należy wypełnić w przypadku zaznaczenia TAK w 
części F< /sp a n x/sp an x/stro n g x/p x/td x/trxtrxtd  style="border: lpx solid #000000;"xtable 
align="center" border="0" style="width: 100% ;"xtbodyxtrxtd  align="left" colspan="5">Wysokość 
należnego zwolnienia ( <spanxlabelxspan/x/labelxxsl:if test="true()"xspan 
type="text"xxsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:IDll7></spanx/xsl:ifx/span> 
):< /td x /trx trx td  align="right"xspanxlabelxspan/x/labelxxsl:if test="../wnio:kompostownik = 
T " x s p a n  type="text"xxsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:stawka"/x/spanx/xsl:ifx/spanx/tdxtdxspa 
n style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">-</spanx/tdxtd style="width: 
120px;"xspanxlabelxspan/x/labelxxsl:if test="../wnio:kompostownik = ,l'"xsp an  
type="text"xxsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:zwolnienie"/x/spanx/xsl:ifx/span>zł</tdxtd 
xsp an  style="font-family: arial, helvetica, sans-
serif;">=</spanx/tdxtdxspanxlabelxspan/x/labelxxsl:if test="../wnio:kompostownik = 
'l" 'xsp an  type="text"xxsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID61"/x/spanx/xsl:ifx/span>zł</tdx/trxtr> 
<td style="text-align: right; width: 20%;"xspan style="font-family: arial, helvetica, sans- 
serif;">(opłata miesięczna za osobę)</spanx/tdxtd> </tdxtdxspan  style="font-family: arial, 
helvetica, sans-serif;">(zwolnienie za osobę)</spanx/tdxtd> </td xtdxspan  style="font-family: 
arial, helvetica, sans-serif;">(stawka miesięczna za osobę)</spanx/tdx/trxtrxtdxspan  
style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"> </spanx/tdxtdxspan  style="font-family: arial, 
helvetica, sans-serif;"> </spanx/tdxtdxspan  style="font-family: arial, helvetica, sans- 
serif;"> </spanx/tdxtdxspan  style="font-family: arial, helvetica, sans- 
serif;"> </spanx/tdxtdxspan  style="font-family: arial, helvetica, sans- 
serif;"> < /sp a n x /td x /trx trx td  colspan="5"xspan style="font-family: arial, helvetica, sans- 
serif;">Wyliczenie miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami
kom unalnym i:</spanx/tdx/trxtrxtd align="right"xspanxlabelxspan/x/labelxxsl:if 
test="../wnio:kompostownik = 'l'"xsp an  type="text"xxsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:F21ileosob2"/x/spanx/xsl:ifx/spanx/tdxtd 
xsp an  style="font-family: arial, helvetica, sans-
serif;">x < /spanx/td xtdxspanxlab e lxsp an /x/labe lxxsl:if test="../wnio:kompostownik = 
'l" 'xsp an  type="text"xxsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Fstawka22"/x/spanx/xsl:ifx/span>zł</tdxtd 
xsp an  style="font-family: arial, helvetica, sans-
serif;">= < /sp anx/td xtdxspanxlab e lxsp an /x/labe lxxsl:if test="../wnio:kompostownik = 
T " x s p a n  type="text"xxsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID64'7x/spanx/xsl:ifx/span>zł</tdx/trxtr> 
<td style="text-align: right;">(liczba osób)</tdxtdxspan style="font-family: arial, helvetica, sans-



serif;"> </spanx/tdxtd>(stawka za jedną osobę)</tdxtdxspan style="font-family: arial, helvetica, 
sans-serif;"> </spanx/tdxtd>(iloczyn liczby osób i stawki
opłaty)</tdx/trxtrxtd> </tdxtd> </tdxtd> </tdxtd> </tdxtd> < /td x/trx trx td xsp a n  
style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"> </spanx/td><tdxspan style="font-family: arial, 
helvetica, sans-serif;"> </spanx/tdxtd colspan="2">Miesięczna opłata za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi wynoskspan style="font-family: arial, helvetica, sans- 
serif;"> </spanx/td xtdxspanxlab elxsp an /x/labe lxxsl:if test="../wnio:kompostownik = 
T " x s p a n  type="text"xxsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID657></spanx/xsl:ifx/span>zk/tdx/trx/tb 
o d y x /ta b le x /td x /trx trx td  style="border: lpx solid #000000; background-color: 
#dfdfdf;"xstrongxspan style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">H. 
OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI należy 
wypełnić w przypadku zaznaczenia NIE w części F</spanx/strongx/tdx/trxtrxtd  style="border: 
lpx solid #000000;"xtable border="0" style="width: 100% ;"xtbodyxtrxtd 
colspan="5"> Wyliczenie miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi: < /td x /trx trx td >  <spanxlabelxspan/x/labelxxsl:if 
test="../wnio:kompostownik = '2"'xspan type="text"xxsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID14"/x/spanx/xsl:ifx/spanx/tdxtd> x</td> 
<td> <spanxlabelxspan/x/labelxxsl:if test="../wnio:kompostownik = '2"'xspan 
type="text"xxsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID127></spanx/xsl:ifx/span> zk/tdxtd> =</t 
d xtd >  <spanxlabelxspan/x/labelxxsl:if test="../wnio:kompostownik = ,2'"xspan 
type="text"xxsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID137></spanx/xsl:ifx/span> zł</tdx/trxtr> 
<td> (liczba osób)</tdxtd> </tdxtd> (stawka za jedną osobę)</tdxtd> </tdxtd> (iloczyn liczby 
osób i stawki
opłaty)</tdx/trxtrxtd> </tdxtd> </tdxtd> </tdxtd> </tdxtd> < /td x/trx trx td >  </tdxtd> < 
/td xtd  colspan="2">Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w ynosi</tdxtdxspanxlabelxspan/x/labelxxsl:if test="../wnio:kompostownik = '2"'xspan 
type="text"xxsl:value-of
select=,,wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID15"/x/spanx/xsl:ifx/span> zł</tdx/trx/tb 
o d y x /ta b le x /td x /trx trx td  style="border: lpx solid #000000; background-color: 
#dfdfdf;"xpxspan style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"xspan 
style="font-size: medium;"xstrong>INFORMAGA O ZAŁĄCZNIKACH</strongx/span> (do deklaracji 
dołączono)</spanx/px/tdx/trxtrxtd  style="border: lpx solid #000000;"xxsl:for-each 
select="wnio:TrescDokumentu/str:Zalaczniki"xxsl:if test="true()"xtable 
border="0"xtbodyxtrxtd>Załącznik:</tdxtd>Opis 
załącznika:</tdx/trxtrxtdxspanxlabelxspan/x/labelxxsl:value-of
select="str:Zalacznik/str:DaneZalacznika/../@nazwaPliku7></spanx/tdxtdxspanxlabelxspan/> 
</labelxxsl:if test="true()"xspanxxsl:value-of
select="str:Zalacznik/str:OpisZalacznika7></spanx/xsl:ifx/spanx/tdx/trx/tbodyx/tablex/xsl:i 
fx/xs l:fo r-e a ch x/td x/trxtrxtd  style="border: lpx solid #000000; background-color: 
#dfdfdf;"xpxstrongxspan style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">l. 
DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARAGĘ LUB OSOBY
REPREZENTUJĄCEJ</spanx/strongx/px/tdx/trxtrxtd style="border: lpx solid



#000000;"><table align="center" border="0" style="width: 100%;"><tbody><tr><td colspan="2" 
style="border: lp x solid #000000; background-color: #ffffff;"xp
class="Nagwekpola">Miejscowość <spanxlabelxspan/></label><xsl:if test="true()"xspan 
ty pe="text"xxsl:va I ue-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID16"/x/spanx/xsl:ifx/spanx/pxp
class="Nagwekpola">Data wypełnienia deklaracji <xsl:if test="true()"xxsl:value-of 
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID70"/x/xsl:ifx/px/tdx/trx/tbodyx/table> 
< / td x / trx trx td  style="border: lpx solid #000000; background-color: #dfdfdf;"xtable border=M0" 
style="width: 100% ;"xtbodyxtrxtd  style="text-align: center;"xstrong>INFORMAGA O 
PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOW YCH</strongx/tdx/trxtrxtd align="left" style="text-align: 
left;"xspanxlabelxspan/x/labelxxsl:if test="true()"xspanxxsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID637></spanx/xsl:ifx/spanx/tdx/trxtrxt 
d style="text-align:
center;"xstrong>Pouczenie</strongx/tdx/trxtrxtdxstrongxspanxlabelxspan/x/labelxxsl 
:if test="true()"xspanxxsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID567></spanx/xsl:ifx/spanx/strongx/tdx
/trx/tbodyx/tablex/tdx/trx/tbodyx/tablexxsl:call-tem plate
name="Podpis_v23.99"/x/bodyx/htmlx/xsl:for-eachx/xsl:templatexxsl:template
name="Podpis_v23.99">
<divalign="right" style="text-align: right;font-size: 10px;font-family: Verdana;line-height: 20px;"> 
ctable style="float: right;">
<tr>
<td style="width: 340px;">
<h5 class="acc" align="center">Podpisy elektroniczne</h5>
<p align="center" style="text-align: center;font-size: 10px;font-family: Verdana;line-height: 20px;"> 
<xsl:choose>
<xsl:when test="string-length(//wnio:Dokument/ds:Signature/ds:SignatureValue) &gt; 0"> 
<xsl:text>Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do 
weryfikacji podpisu</xsl:text>
<xsl:choose>
<xsl:when test="count(//wnio:Dokument/ds:Signature/ds:Object/descendant::*[local-name() = 
'SigningTime']) &gt; 1">
<br/>
<xsl:text>Daty złożenia podpisu: </xsl:text>
<xsl:for-each select="//wnio:Dokument/ds:Signature/ds:Object/descendant::*[local-name() =
'SigningTime']M>
<xsl:value-of select=".7>
</xsl:for-each>
</xsl:when>
<xsl:when test="count(//wnio:Dokument/ds:Signature/ds:Object/descendant::*[local-name() = 
'SigningTime']) = 1">
<br/>
<xsl:text>Data złożenia podpisu: </xsl:text>
<xsl:for-each select=7/wnio:Dokument/ds:Signature/ds:Object/descendant::*[local-name() = 
'SigningTime']">
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<xsl:value-of select="."/>
</xsl:for-each>
</xsl:when>
<xsl:when test="0 &gt;= count(//wnio:Dokument/ds:Signature/ds:Object/descendant::*[local-name() 
= 'SigningTime'])">
</xsl:when>
</xsl:choose>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>
<xsl:text>Dokument nie zawiera podpisu</xsl:text>
</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
<br/>
<span name="info_v99.23" style="font-size: 7pt;font-weight: bold;">
Podpis elektroniczny 
</span>
</p>
</td>
</tr>
</table>
</div>
<div name="clear_v23.23" style="clear: both;"/>
</xsl:templatex/xsl:stylesheet>
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schemat.xsd
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <xs:schema
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/ll/09/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/ll/16/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/ll/16/M
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/ll/16/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/ll/16/"
xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/uggzy/GMKOM01DKv2020/" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" targetNamespace="http://epuap.gov.pl/fe- 
model-web/wzor_lokalny/uggzy/GMKOM01DKv2020/" attributeFormDefault="unqualified" 
elementFormDefault="qualified"> <xs:import 
namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/ll/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/ll/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:import 
namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/ll/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/ll/16/instytucja.xsd" /> 
<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/ll/09/" 
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/ll/09/adres.xsd" /> <xs:import 
namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/ll/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/ll/16/meta.xsd" /> <xs:import 
namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/ll/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/ll/16/struktura.xsd" /> 
<xs:complexType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_DaneDokumentu_type"> 
<xs:sequence> <xs:element ref="str:Adresaci" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> 
</xs:sequence> </xs:complexType> <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnioJD16_typ 
e"> <xs:restriction base="xs:string" /> </xs:simpleType> <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID15_typ 
e"> <xs:restriction base="xs:string" /> </xs:simpleType> <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID12_typ 
e"> <xs:restriction base="xs:string" /> </xs:simpleType> <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID13_typ 
e"> <xs:restriction base="xs:string" /> </xs:simpleType> <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID14_typ 
e"> <xs:restriction base="xs:string" /> </xs:simpleType> <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_IDll_typ 
e"> <xs:restriction base="xs:string" /> </xs:simpleType> <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID58_typ 
e"> <xs:restriction base="xs:string" /> </xs:simpleType> <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID68_typ 
e"> <xs:restriction base="xs:string" /> </xs:simpleType> <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID57_typ
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http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/ll/09/
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http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/ll/16/M
http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/ll/16/
http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/ll/16/
http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/uggzy/GMKOM01DKv2020/
http://www.w3.org/2001/XMLSchema
http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/uggzy/GMKOM01DKv2020/
http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/uggzy/GMKOM01DKv2020/
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http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/ll/16/osoba.xsd
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http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd
http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/ll/16/
http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/ll/16/instytucja.xsd
http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/ll/09/
http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/ll/09/adres.xsd
http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/ll/16/
http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/ll/16/meta.xsd
http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/ll/16/
http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/ll/16/struktura.xsd
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e"> <xs:restriction base="xs:string" /> </xs:simpleType> <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID56_typ 
e"> <xs:restriction base="xs:string" /> </xs:simpleType> <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID63_typ 
e”> <xs:restriction base="xs:string" /> </xs:simpleType> <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Fileosob_ 
type"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="0" /> <xs:enumeration value="l" /> 
<xs:enumeration value="2" /> <xs:enumeration value="3" /> <xs:enumeration value="4" /> 
<xs:enumeration value="5" /> <xs:enumeration value="6" /> <xs:enumeration value="7" /> 
<xs:enumeration value="8" /> <xs:enumeration value="9" /> <xs:enumeration value="10" /> 
<xs:enumeration value="ll" /> <xs:enumeration value="12" /> <xs:enumeration value="13" /> 
<xs:enumeration value="14" /> <xs:enumeration value="15" /> <xs:enumeration value="16" /> 
<xs:enumeration value="17" /> <xs:enumeration value="18" /> <xs:enumeration value="19" /> 
<xs:enumeration value="20" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> <xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID4_type"
> <xs:restriction base="xs:string" /> </xs:simpleType> <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID7_type"
> <xs:restriction base="xs:string" /> </xs:simpleType> <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID10_typ 
e"> <xs:restriction base="xs:string" /> </xs:simpleType> <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID5_type"
> <xs:restriction base="xs:string" /> </xs:simpleType> <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_czyselekt 
ywny_type"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="l" /> </xs:restriction> 
</xs:simpleType> <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_komposto 
wnik_type"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="l" /> <xs:enumeration 
value="2" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_stawka_t 
ype"> <xs:restriction base="xs:string" /> </xs:simpleType> <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_zwolnieni 
e_type"> <xs:restriction base="xs:string" /> </xs:simpleType> <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID61_typ 
e"> <xs:restriction base="xs:string" /> </xs:simpleType> <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_F21ileoso 
b2_type"> <xs:restriction base="xs:string" /> </xs:simpleType> <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Fstawka2 
2_type"> <xs:restriction base="xs:string" /> </xs:simpleType> <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID64_typ 
e"> <xs:restriction base="xs:string" /> </xs:simpleType> <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID65_typ 
e"> <xs:restriction base="xs:string" /> </xs:simpleType> <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID70_typ 
e"> <xs:restriction base="xsd:date" /> </xs:simpleType> <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID37_typ
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e"> <xs:restriction base="adr:NazwaUlicyTyp" /> </xs:simpleType> <xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID38_typ 
e"> <xs:restriction base="xs:string" /> </xs:simpleType> <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID41_typ 
e"> <xs:restriction base="adr:BudynekTyp" /> </xs:simpleType> <xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID42_typ 
e"> <xs:restriction base="adr:BudynekTyp" /> </xs:simpleType> <xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID43_typ 
e"> <xs:restriction base="adr:PocztaTyp" /> </xs:simpleType> <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_IDO_type"
> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="l" /> <xs:enumeration value="2" /> 
</xs:restriction> </xs:simpleType> <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_IDl_type"
> <xs:restriction base="xs:date" /> </xs:simpleType> <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID8_type"
> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="l" /> <xs:enumeration value="2" /> 
<xs:enumeration value="3" /> <xs:enumeration value="4" /> <xs:enumeration value="5" /> 
</xs:restriction> </xs:simpleType> <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID9_type"
> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="l" /> <xs:enumeration value="2" /> 
<xs:enumeration value="3" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> <xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnioJD2_type"
> <xs:restriction base="xs:string" /> </xs:simpleType> <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID3_type"
> <xs:restriction base="xs:string" /> </xs:simpleType> <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID6_type"
> <xs:restriction base="xs:string" /> </xs:simpleType> <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID17_typ 
e"> <xs:restriction base="adr:MiejscowoscTyp" /> </xs:simpleType> <xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID20_typ 
e"> <xs:restriction base="adr:NazwaUlicyTyp" /> </xs:simpleType> <xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID21_typ 
e"> <xs:restriction base="adr:KodPocztowyTyp" /> </xs:simpleType> <xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID24_typ 
e"> <xs:restriction base="adr:BudynekTyp" /> </xs:simpleType> <xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnioJD25_typ 
e"> <xs:restriction base="adr:LokalTyp" /> </xs:simpleType> <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID26_typ 
e"> <xs:restriction base="adr:PocztaTyp" /> </xs:simpleType> <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID34_typ 
e"> <xs:restriction base="adr:MiejscowoscTyp" /> </xs:simpleType> <xs:complexType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_type"> 
<xs:sequence> <xs:element name="ID16"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID16 
_type" /> <xs:element name="ID15"
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type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID15 
_type" /> <xs:element name="ID12"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID12 
_type" /> <xs:element name="ID13"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID13 
_type" /> <xs:element name="ID14"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID14 
_type" /> <xs:element name="IDll"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_IDll 
_type" /> <xs:element name="ID58"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID58 
_type" /> <xs:element name="ID68"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID68 
_type" /> <xs:element name="ID57"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnioJD57 
_type" /> <xs:element name="ID56"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID56 
_type" /> <xs:element name="ID63"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID63 
_type" /> <xs:element name="Fileosob"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Fileo 
sob_type" /> <xs:element name="ID4"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID4_t 
ype" /> <xs:element name="ID7"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID7_t 
ype" /> <xs:element name="ID10"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID10 
_type" /> <xs:element name="ID5"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID5_t 
ype" /> <xs:element name="czyselektywny"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_czyse 
lektywny_type" /> <xs:element name="kompostownik"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_komp 
ostownik_type" /> <xs:element name="stawka"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_staw 
ka_type" /> <xs:element name="zwolnienie"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_zwol 
nienie_type" /> <xs:element name="ID61"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID61 
_type" /> <xs:element name="F21ileosob2"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_F21il 
eosob2_type" /> <xs:element name="Fstawka22"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Fsta 
wka22_type" /> <xs:element name="ID64"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID64



_type" /> <xs:element name="ID65"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID65 
_type" /> <xs:element name="ID70"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID70 
_type" /> <xs:element name="ID37"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID37 
_type" /> <xs:element name="ID38"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID38 
_type" /> <xs:element name="ID41"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID41 
_type" /> <xs:element name="ID42"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID42 
_type" /> <xs:element name="ID43"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID43 
_type" /> <xs:element name="IDO"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_IDO_t 
ype" /> <xs:element name="IDl"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_IDl_t 
ype" /> <xs:element name="ID8"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID8_t 
ype" /> <xs:element name="ID9"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID9_t 
ype" /> <xs:element name="ID2"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID2_t 
ype" /> <xs:element name="ID3"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID3_t 
ype" /> <xs:element name="ID6"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID6_t 
ype" /> <xs:element name="ID17"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID17 
_type" /> <xs:element name="ID20"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID20 
_type" /> <xs:element name="ID21"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID21 
_type" /> <xs:element name="ID24"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID24 
_type" /> <xs:element name="ID25"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID25 
_type" /> <xs:element name="ID26"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID26 
_type" /> <xs:element name="ID34"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID34 
_type" /> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_atrformat_type"> 
<xs:restriction base="xs:string" /> </xs:simpleType> <xs:simpleType



name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_atrkodowanie_type">
<xs:restriction base="xs:string" /> </xs:simpleType> <xs:complexType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_type"> <xs:complexContent> 
<xs:extension base="str:TrescDokumentuTyp"> <xs:sequence> <xs:element ref="str:Zalaczniki" 
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> <xs:element name="Wartosc"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_type" /> 
<xs:element ref="meta:Data" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> </xs:sequence> 
</xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> <xs:complexType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_type"><xs:sequence> <xs:element 
name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp" /> <xs:element name="DaneDokumentu" 
type="str:DaneDokumentuTyp" /> <xs:element name="TrescDokumentu" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_T rescDokumentu_type" /> <xs:element 
ref="ds:Signature" min0ccurs="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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wyroznik.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/l/styl.xsl"?> 
<wnio:Dokument xmlns:wnio="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/l/" 
xsi:schemaLocation="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/l/ 
http://crd.gov.pI/wzor/2008/05/09/l/schemat.xsd" 
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2008/05/09/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:ev="http://www.w3.org/2001/xml-events"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2008/05/09/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2008/05/09/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2008/05/09/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2008/05/09/M
xmlns:wyr="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/l/" xmlns:xf="http://www.w3.org/2002/xforms" 
xmlns:xs-'http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<wnio:OpisDokumentu>

<meta:Data typDaty="opublikowany">
<meta:Czas>2020-02-14</meta:Czas>

</meta:Data>
<meta:ldentyfikator typldentyfikatora="Jednolityldentyfikator"> 

<meta:Wartosc>wyroznik.xml</meta:Wartosc>
</meta:ldentyfikator>
<meta:Dostep>

<meta:Dostepnosc>wszystko</meta:Dostepnosc>
<meta:Uwagi>Wyróżnik dostępny bez ograniczeń</meta:Uwagi>
<meta:Data typDaty="dostepnyPo">

<meta:0d>2020-02-14</meta:0d>
</meta:Data>

</meta:Dostep>
<meta:RodzajDokumentu>

<meta:Kategoria>tekst</meta:Kategoria>
<meta:RodzajKategorii>Wyróżnik</meta:RodzajKategorii>

</meta:RodzajDokumentu>
<meta:Relacja>

<meta:ldentyfikator typldentyfikatora="URIXSD"> 
<meta:Wartosc>schemat.xsd</meta:Wartosc>

</m eta: I d e ntyf i ka to r>
<meta:RodzajRelacji>maCzesc</meta:RodzajRelacji>

</meta:Relacja>
<meta:Relacja>

<meta:ldentyfikator typldentyfikatora="URIXSL">
<meta:Wartosc>styl.xsl</meta:Wartosc>

</m eta: Identyfikator

http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/l/styl.xsl
http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/l/
http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/l/
http://crd.gov.pI/wzor/2008/05/09/l/schemat.xsd
http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2008/05/09/
http://www.w3.org/2000/09/xmldsig%23
http://www.w3.org/2001/xml-events
http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2008/05/09/
http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2008/05/09/
http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2008/05/09/
http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2008/05/09/M
http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/l/
http://www.w3.org/2002/xforms
http://www.w3.org/2001/XMLSchema
http://www.w3.org/2001/XMLSchema
http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance
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<meta:RodzajRelacji>maCzesc</meta:RodzajRelacji>
</meta:Relacja>
<meta:Jezyk kodJezyka="pol">polski</meta:Jezyk>

</wnio:OpisDokumentu>
<wnio:DaneDokumentu>

<str:Naglowek>
<str:NazwaDokumentu>Wyróżnik wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi</str:NazwaDokumentu>
<meta:ldentyfikator typldentyfikatora="WERSJA">

<meta: Wa rtosc>v2</meta: Wartoso 
</meta:ldentyfikator>

</str:Naglowek>
<str:Nadawcy>

<meta:Podmiot typPodmiotu="TworcaWyroznika">
<inst:lnstytucja>

<inst:Nazwalnstytucji>URZĄD GMINY W GZACH</inst:Nazwalnstytucji>
<adr:Adres>

<adr:KodPocztowy>06-126</adr:KodPocztowy>
<adr:Miejscowosc>Gzy</adr:Miejscowosc>
<adr:Ulica rodzajUlicy="ulica">Gzy</adr:Ulica>
<adr:Budynek>9</adr:Budynek>

</adr:Adres>
</inst:lnstytucja>

</meta:Podmiot>
</str:Nadawcy>

</wnio:DaneDokumentu>
<wnio:TrescDokumentu format="text/xml" kodowanie="XML">

<wnio:Wartosc>
<wnio:NazwaDokumentu>Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi</wnio:NazwaDokumentu>
<wnio:RodzajDokumentu>deklaracja</wnio:RodzajDokumentu>
<wnio:PodstawaPrawna>

<wnio:NazwaPodstawy>Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach</wnio:NazwaPodstawy>

<wnio:JednolityldentyfikatorPodstawy>URI://Dziennik_Ustaw/2019/2010/6n/l/2/a</wnio:Jednolityl
dentyfikatorPodstawy>

</wnio:PodstawaPrawna>
<wnio:WaznoscWzoru typDaty="waznosci">

<meta:0d>2020-02-14</meta:0d>
</wnio:WaznoscWzoru>
<wnio:OpisWzoru>Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi</wnio:OpisWzoru>
</wnio:Wartosc>

</wnio:TrescDokumentu>
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</wnio:Dokument>

PRZEWODNICZĄCY

Zdzisław Kaczorowski


