
UCHWAŁA NR XX/168/2016

RADY GMINY JAKTORÓW

z dnia 27.06.2016 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 

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 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446.) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 roku

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250), Rada Gminy Jaktorów uchwala,

co następuje: 

§ 1

1. Określa  się  wzór  deklaracji  o  wysokości  opłaty za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi,  składanej

przez  właścicieli  nieruchomości,  na  których  zamieszkują  mieszkańcy,  położonych

na terenie Gminy Jaktorów stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Deklarację,  o  której  mowa  w  ust.  1  właściciel  nieruchomości  jest  obowiązany  złożyć

w Urzędzie Gminy w Jaktorowie ul. Warszawska 33 w następujący sposób:

1) pisemnie w formie papierowej, lub

2) za  pomocą  środków  komunikacji  elektronicznej  przez  elektroniczną  skrzynkę  podawczą

z uwzględnieniem paragrafu 2 niniejszej uchwały.

3. Określa się, iż deklarację o której mowa w ust. 1 należy złożyć w terminie:

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

2)  14  dni  od  dnia  nastąpienia  zmiany danych będących  podstawą ustalenia  wysokości  należnej  opłaty

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 2

1. Deklarację  właściciel  nieruchomości  może złożyć  w formie  elektronicznej  za  pomocą opublikowanych

formularzy w formacie XML, korzystając z elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy Jaktorów

udostępnionej na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

2. Przekazywanie  za  pośrednictwem  środków  komunikacji  elektronicznej  deklaracji  musi  odbywać  się

w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych w nich zawartych oraz

w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem.

3. Układ  informacji  i  powiązań  między  danymi  w  deklaracji  w  formacie  XML  określa  załącznik

nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Deklaracja przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym  przy  pomocy  ważnego  kwalifikowanego  certyfikatu  lub  podpisem  potwierdzonym

profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

§ 3

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożone do dnia wejścia w życie

niniejszej uchwały, na drukach ustalonych przepisami dotychczas obowiązującymi, zachowują ważność.



§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaktorów.

§ 5

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy

       Mirosław Byczak



Uzasadnienie

Stosownie do art. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku o zmianie ustawy  o utrzymaniu czystości

i  porządku  w  gminach  oraz  niektórych  innych  ustaw  dotychczasowe  akty  prawa  miejscowego  wydane

na podstawie art. 4, art. 6l, art. 6n, art. 6r ustawy zmienianej zachowują moc na okres nie dłużej niż 18 miesięcy

od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, tj. do dnia 31 lipca 2016 roku. 

Zachodzi zatem konieczność podjęcia, na podstawie art.  6n w/w ustawy,  nowej  uchwały w sprawie

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

właścicieli nieruchomości.

Wypełniając dyspozycję ustawową przedstawiam Radzie Gminy Jaktorów projekt uchwały opracowanej

w powyższym zakresie.

Mając  na  uwadze   powyższe  okoliczności  podjęcie  przedmiotowej  uchwały  w  proponowanym

brzmieniu jest uzasadnione.



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX/168/2016 z dnia 27.06.2016 r.

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI,  DRUKOWANYMI LITERAMI,

CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

Numer klienta: Data wpływu:

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI W GMINIE JAKTORÓW

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 250)

Składający: Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Miejsce składania: Urząd Gminy Jaktorów ul. Warszawska 33, 96-313 Jaktorów

Termin składania:

W  terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca

W terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

WÓJT GMINY JAKTORÓW UL. WARSZAWSKA 33, 96-313 JAKTORÓW

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat):

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji:


PIERWSZA DEKLARACJA

……………………………..
(DATA OD KIEDY OBOWIĄZUJE)


ZMIANA DANYCH

……………………………..
(DATA ZAISTNIENIA ZMIAN)


KOREKTA DEKLARACJI

……………………………..
(DATA)

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat):


WŁAŚCICIEL/

WSPÓŁWŁAŚCICIEL


UŻYTKOWNIK WIECZYSTY


ZARZĄDCA/UŻYTKOWNIK


INNY PODMIOT WŁADAJĄCY

NIERUCHOMOŚCIĄ

C.1. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

NAZWISKO PIERWSZE IMIĘ DRUGIE IMIĘ

PESEL DATA URODZENIA IMIĘ MATKI

IMIĘ OJCA E-MAIL* NUMER TELEFONU*

PEŁNA NAZWA** NIP**

C.2. ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY

GMINA ULICA NR  DOMU NR  LOKALU

MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY POCZTA



D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA

MIEJSCOWOŚĆ ULICA NR DOMU NR  LOKALU

E. DEKLAROWANY SPOSÓB ZBIERANIA I ODDAWANIA ODPADÓW (zaznaczyć właściwy kwadrat)

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w punkcie D niniejszej deklaracji odpady komunalne będą zbierane 
i odbierane w następujący sposób:

1.       SELEKTYWNY                                                   2.       NIESELEKTYWNY

F. OŚWIADCZENIE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ NA DZIEŃ ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji zamieszkuje 
ŁĄCZNIE OSÓB:

G. OBLICZENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

G.1. Stawka opłaty określona w Uchwale Rady Gminy Jaktorów jeżeli odpady są zbierane

        i odbierane w sposób selektywny ………………….zł 

G.2. Stawka opłaty określona w Uchwale Rady Gminy Jaktorów jeżeli odpady nie są zbierane
        i odbierane w sposób selektywny ………………….zł 

G.3. Miesięczna kwota opłaty [opłata stanowi iloczyn pkt F i G.1 lub F i G.2]

H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

…………………………………………….                                                                       ………………………………………..
(miejscowość i data)                                                                                                             (czytelny podpis)

I. POUCZENIE

1. 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 2016 r. poz. 599).

2. Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązywania się z obowiązku selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych Wójt Gminy Jaktorów w drodze decyzji naliczy opłatę za odprowadzanie odpadów 

zmieszanych.

3. Obowiązek  ponoszenia  opłaty za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  powstaje  za  każdy miesiąc,  w którym na  danej
nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec. Wyliczoną opłatę uiszcza się zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Jaktorów w sprawie
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

4. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia  wysokości  należnej  opłaty za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi,  w szczególności zmiany ilości osób zamieszkałych na terenie nieruchomości lub wygaśnięcia obowiązku
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel  nieruchomości jest  obowiązany złożyć nową
deklarację  do  Wójta  Gminy  Jaktorów  w  terminie  14  dni  od  dnia  nastąpienia  zmiany.  Opłatę  za  gospodarowanie
odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

J. OBJAŚNIENIA

1. Deklarację składa właściciel nieruchomości, przez którego rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz
osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu a także inne podmioty władające nieruchomością.

2. W  przypadku  posiadania  więcej  niż  jednej  nieruchomości,  ich  właściciel  lub  zarządca  zobowiązany  jest  złożyć  odrębną
deklarację dla każdej nieruchomości.

3. Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje
za kolejne miesiące do czasu korekty lub zmiany stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

K. ADNOTACJE URZĘDOWE:

    Uwagi:

Data: Podpis:

*     Informacja nieobowiązkowa

**   Dotyczy właściciela nieruchomości niebędącego osobą fizyczną



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/168/2016 
Rady Gminy Jaktorów z dnia 27.06.2016 r.

Układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 



wyroznik.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<wyr:Dokument xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2008/05/09/" 
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
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/" 
xmlns:wyr="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" >
   <wyr:OpisDokumentu>
      <meta:RodzajDokumentu>
         <meta:Kategoria>tekst</meta:Kategoria>
      </meta:RodzajDokumentu>
   </wyr:OpisDokumentu>
   <wyr:DaneDokumentu>
      <str:Naglowek>
         <str:NazwaDokumentu></str:NazwaDokumentu>
      </str:Naglowek>
      <str:Nadawcy>
         <meta:Podmiot typPodmiotu="TworcaWyroznika">
            <inst:Instytucja>
               <inst:IdInstytucji>
               </inst:IdInstytucji>
               <inst:NazwaInstytucji>URZĄD GMINY JAKTORÓW</inst:NazwaInstytucji>
               <adr:Adres>
                  <adr:Miejscowosc>JAKTORÓW</adr:Miejscowosc>
                  <adr:Wojewodztwo>MAZOWIECKIE</adr:Wojewodztwo>
                  <adr:Kraj>GRODZISKI</adr:Kraj>
                  <adr:Budynek>33</adr:Budynek>
                  <adr:Ulica>UL.   WARSZAWSKA</adr:Ulica>
               </adr:Adres>
            </inst:Instytucja>
         </meta:Podmiot>
      </str:Nadawcy>
   </wyr:DaneDokumentu>
   <wyr:TrescDokumentu format="text/xml" kodowanie="XML">
      <wyr:Wartosc>
         <wyr:NazwaDokumentu>Wyróżnik wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi</wyr:NazwaDokumentu>
         <wyr:RodzajDokumentu>DEKLARACJA</wyr:RodzajDokumentu>
         <wyr:PodstawaPrawna>
            <wyr:NazwaPodstawy>Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach</wyr:NazwaPodstawy>
            
<wyr:JednolityIdentyfikatorPodstawy>URI://Dziennik_Ustaw/2016/250/6n/1/2/a</wyr:JednolityIdentyfikatorP
odstawy>
         </wyr:PodstawaPrawna>
         <wyr:WaznoscWzoru typDaty="waznosci">
            <meta:Od>2016-06-15</meta:Od>
            <meta:Do>2018-06-15</meta:Do>
         </wyr:WaznoscWzoru>
         <wyr:OpisWzoru>Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi</wyr:OpisWzoru>
      </wyr:Wartosc>



   </wyr:TrescDokumentu>
</wyr:Dokument>

schemat.xsd

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
targetNamespace="http://epuap.gov.pl/fe-model-
web/wzor_lokalny/4xeg95rf7c/DeklaracjaOWysokosciOplatyZaGospodarowanieOdpadamiKomunalnymiWG
minieJaktorow/" attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified" 
xmlns:wyr="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/" 
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:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" 
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
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:wnio="http://epuap.gov.pl/fe-model-
web/wzor_lokalny/4xeg95rf7c/DeklaracjaOWysokosciOplatyZaGospodarowanieOdpadamiKomunalnymiWG
minieJaktorow/" ><xs:import namespace="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/" 
schemaLocation="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/schemat.xsd" /><xs:import 
namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/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://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://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/2009/11/16/" 
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.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:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID15_type" 
><xs:restriction base="xs:string"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID14_type" 
><xs:restriction base="xs:string"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID7_type" 
><xs:restriction base="xs:date"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID26_type" 
><xs:restriction base="xs:string"  ><xs:enumeration value="1" /><xs:enumeration value="2" 
/><xs:enumeration value="3" /><xs:enumeration value="4" /><xs:enumeration value="5" /><xs:enumeration 
value="6" /><xs:enumeration value="7" /><xs:enumeration value="8" /><xs:enumeration value="9" 
/><xs:enumeration value="10" /><xs:enumeration value="11" /><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_ID16_type" 
><xs:restriction base="xs:string"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID30_type" 
><xs:restriction base="xs:string"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID6_type" 
><xs:restriction base="xs:string"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID25_type" 
><xs:restriction base="xs:string"  ><xs:enumeration value="1" /><xs:enumeration value="2" 
/></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID3_type" 
><xs:restriction base="xs:string"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 



name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID4_type" 
><xs:restriction base="xs:string"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID5_type" 
><xs:restriction base="xs:string"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID0_type" 
><xs:restriction base="xs:string"  ><xs:enumeration value="1" /><xs:enumeration value="2" 
/><xs:enumeration value="3" /></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID1_type" 
><xs:restriction base="xs:string"  ><xs:enumeration value="1" /><xs:enumeration value="2" 
/><xs:enumeration value="3" /><xs:enumeration value="4" 
/></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID2_type" 
><xs:restriction base="xs:date"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID8_type" 
><xs:restriction base="xs:string"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID9_type" 
><xs:restriction base="xs:string"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID10_type" 
><xs:restriction base="xs:string"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID11_type" 
><xs:restriction base="xs:string"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID12_type" 
><xs:restriction base="xs:string"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID19_type" 
><xs:restriction base="xs:string"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID18_type" 
><xs:restriction base="xs:string"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID20_type" 
><xs:restriction base="xs:string"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID21_type" 
><xs:restriction base="xs:string"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID22_type" 
><xs:restriction base="xs:string"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID23_type" 
><xs:restriction base="xs:string"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID24_type" 
><xs:restriction base="xs:string"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID17_type" 
><xs:restriction base="xs:string"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID13_type" 
><xs:restriction base="xs:string"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:complexType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_type" 
><xs:sequence><xs:element name="ID15" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID15_type"  
></xs:element><xs:element name="ID14" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID14_type"  
></xs:element><xs:element name="ID7" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID7_type"  
></xs:element><xs:element name="ID26" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID26_type"  
></xs:element><xs:element name="ID16" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID16_type"  
></xs:element><xs:element name="ID30" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID30_type"  
></xs:element><xs:element name="ID6" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID6_type"  
></xs:element><xs:element name="ID25" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID25_type"  
></xs:element><xs:element name="ID3" 



type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID3_type"  
></xs:element><xs:element name="ID4" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID4_type"  
></xs:element><xs:element name="ID5" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID5_type"  
></xs:element><xs:element name="ID0" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID0_type"  
></xs:element><xs:element name="ID1" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID1_type"  
></xs:element><xs:element name="ID2" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID2_type"  
></xs:element><xs:element name="ID8" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID8_type"  
></xs:element><xs:element name="ID9" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID9_type"  
></xs:element><xs:element name="ID10" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID10_type"  
></xs:element><xs:element name="ID11" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID11_type"  
></xs:element><xs:element name="ID12" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID12_type"
  ></xs:element><xs:element name="ID19" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID19_type"  
></xs:element><xs:element name="ID18" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID18_type"  
></xs:element><xs:element name="ID20" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID20_type"  
></xs:element><xs:element name="ID21" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID21_type"  
></xs:element><xs:element name="ID22" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID22_type"  
></xs:element><xs:element name="ID23" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID23_type"  
></xs:element><xs:element name="ID24" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID24_type"  
></xs:element><xs:element name="ID17" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID17_type"  
></xs:element><xs:element name="ID13" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID13_type"  
></xs:element></xs:sequence></xs:complexType><xs:complexType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_type" ><xs:sequence><xs:element 
name="Wartosc" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_type"  
></xs:element></xs:sequence></xs:complexType><xs:complexType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_type" ><xs:sequence><xs:element name="OpisDokumentu" 
type="str:OpisDokumentuTyp" minOccurs="0"  ></xs:element><xs:element name="TrescDokumentu" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_type"  ></xs:element><xs:element 
ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"  
></xs:element></xs:sequence></xs:complexType><xs:complexType name="documentSchema_type" 
><xs:sequence><xs:element name="Dokument" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_type"  
></xs:element></xs:sequence></xs:complexType><xs:element name="Dokument" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_type"  ></xs:element></xs:schema>

styl.xsl

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xsl:stylesheet version="1.0" 
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" 



xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" 
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:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/fe-model-
web/wzor_lokalny/4xeg95rf7c/DeklaracjaOWysokosciOplatyZaGospodarowanieOdpadamiKomunalnymiWG
minieJaktorow/" xmlns:wyr="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/" 
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"><xsl:template match="/"><xsl:for-each 
select="wnio:Dokument"><html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><head></head><body><p 
align="center"><span style="font-size: medium;"><strong>POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL 
NIERUCHOMOŚCI</strong></span></p><center><table cellpadding="2" cellspacing="0" style="page-break-
before: auto; page-break-after: auto; width: 100%;"><colgroup><col width="128*"/><col 
width="128*"/></colgroup><tbody><tr valign="top"><td bgcolor="#D9D9D9" height="51" style="border-
top: 1px solid #000001; border-bottom: 1px solid #000001; border-left: 1px solid #000001; border-right: none; 
padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm; padding-left: 0.05cm; padding-right: 0cm;" width="50%"><p 
align="justify" style="border: none; padding: 0cm; orphans: 0; widows: 0;"><span style="color: 
#00000a;"><span style="font-size: small;">Numer klienta:</span></span></p></td><td bgcolor="#D9D9D9" 
style="border: 1px solid #000001; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm; padding-left: 0.05cm; padding-
right: 0cm;" width="50%"><p align="justify" style="border: none; padding: 0cm; orphans: 0; widows: 
0;"><span style="color: #00000a;"><span style="font-size: small;">Data 
wpływu:</span></span></p></td></tr></tbody></table></center><p align="center"><span style="font-size: 
medium;"><strong>DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI W GMINIE JAKTORÓW</strong></span></p><center><table cellpadding="2" 
cellspacing="0" style="page-break-before: auto; page-break-after: auto; width: 100%;"><colgroup><col 
width="68*"/><col width="5*"/><col width="2*"/><col width="93*"/><col width="3*"/><col 
width="12*"/><col width="27*"/><col width="45*"/></colgroup><tbody><tr><td bgcolor="#E6E6E6" 
style="border-top: 1px solid #000001; border-bottom: 1px solid #000001; border-left: 1px solid #000001; 
border-right: none; padding-top: 0.2cm; padding-bottom: 0.2cm; padding-left: 0.19cm; padding-right: 0cm;" 
width="27%"><p class="western"><strong>Podstawa prawna:</strong></p></td><td bgcolor="#E6E6E6" 
colspan="7" style="border: 1px solid #000001; padding: 0.2cm 0.19cm;" width="73%"><p 
class="western">Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j. t. Dz. U. z
2016 r. poz. 250)</p></td></tr><tr><td bgcolor="#E6E6E6" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid
#000001; border-left: 1px solid #000001; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.2cm; 
padding-left: 0.19cm; padding-right: 0cm;" width="27%"><p 
class="western"><strong>Składający:</strong></p></td><td bgcolor="#E6E6E6" colspan="7" style="border-
top: none; border-bottom: 1px solid #000001; border-left: 1px solid #000001; border-right: 1px solid #000001; 
padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.2cm; padding-left: 0.19cm; padding-right: 0.19cm;" width="73%"><p 
class="western">Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy</p></td></tr><tr><td bgcolor="#E6E6E6" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid 
#000001; border-left: 1px solid #000001; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.2cm; 
padding-left: 0.19cm; padding-right: 0cm;" width="27%"><p class="western"><strong>Miejsce 
składania:</strong></p></td><td bgcolor="#E6E6E6" colspan="7" style="border-top: none; border-bottom: 
1px solid #000001; border-left: 1px solid #000001; border-right: 1px solid #000001; padding-top: 0cm; 
padding-bottom: 0.2cm; padding-left: 0.19cm; padding-right: 0.19cm;" width="73%"><p 
class="western">Urząd Gminy Jaktorów ul. Warszawska 33, 96-313 Jaktorów</p></td></tr><tr><td 
bgcolor="#E6E6E6" rowspan="2" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000001; border-left: 1px
solid #000001; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.2cm; padding-left: 0.19cm; padding-
right: 0cm;" width="27%"><p class="western"><strong>Termin składania:</strong></p></td><td 
bgcolor="#E6E6E6" colspan="7" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000001; border-left: 1px 
solid #000001; border-right: 1px solid #000001; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.2cm; padding-left: 
0.19cm; padding-right: 0.19cm;" width="73%"><p class="western">W terminie 14 dni od dnia zamieszkania 
na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca</p></td></tr><tr><td bgcolor="#E6E6E6" colspan="7" 
style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000001; border-left: 1px solid #000001; border-right: 1px 
solid #000001; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.2cm; padding-left: 0.19cm; padding-right: 0.19cm;" 
width="73%"><p class="western">W terminie <span lang="pl-PL">14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych 
będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty<br/> z</span>a <span lang="pl-PL">gospodarowanie 
odpadami komunalnymi</span></p></td></tr><tr><td bgcolor="#E6E6E6" colspan="8" height="14" 
style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000001; border-left: 1px solid #000001; border-right: 1px 



solid #000001; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.2cm; padding-left: 0.19cm; padding-right: 0.19cm;" 
width="100%"><p class="western"><strong>A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA 
DEKLARACJI</strong></p></td></tr><tr><td bgcolor="#E6E6E6" colspan="8" style="border-top: none; 
border-bottom: 1px solid #000001; border-left: 1px solid #000001; border-right: 1px solid #000001; padding-
top: 0cm; padding-bottom: 0.2cm; padding-left: 0.19cm; padding-right: 0.19cm;" valign="top" 
width="100%"><p class="western"><strong>WÓJT GMINY JAKTORÓW UL. WARSZAWSKA 33, 96-313 
JAKTORÓW</strong></p></td></tr><tr><td bgcolor="#E6E6E6" colspan="8" style="border-top: none; 
border-bottom: 1px solid #000001; border-left: 1px solid #000001; border-right: 1px solid #000001; padding-
top: 0cm; padding-bottom: 0.2cm; padding-left: 0.19cm; padding-right: 0.19cm;" valign="top" 
width="100%"><p class="western"><strong>B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć 
właściwy):</strong></p></td></tr><tr><td bgcolor="#DDDDDD" colspan="8" height="13" style="border-
top: none; border-bottom: 1px solid #000001; border-left: 1px solid #000001; border-right: 1px solid #000001; 
padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.2cm; padding-left: 0.19cm; padding-right: 0.19cm;" width="100%"><p 
class="western"><strong>Okoliczności powodujące obowiązek złożenia 
deklaracji:</strong></p></td></tr><tr><td bgcolor="#ffffff" colspan="8" style="border-top: none; border-
bottom: 1px solid #000001; border-left: 1px solid #000001; border-right: 1px solid #000001; padding-top: 0cm;
padding-bottom: 0.2cm; padding-left: 0.19cm; padding-right: 0.05cm;" valign="top" 
width="100%"><p><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span><xsl:choose><xsl:when 
test="normalize-space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID0) = normalize-space(' 1 
')"><span>[<b>X</b>]</span></xsl:when><xsl:otherwise><span>[ ]
</span></xsl:otherwise></xsl:choose><label><span>PIERWSZA DEKLARACJA (DATA OD KIEDY 
OBOWIĄZUJE) </span></label></span><span><xsl:choose><xsl:when test="normalize-
space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID0) = normalize-space(' 2 
')"><span>[<b>X</b>]</span></xsl:when><xsl:otherwise><span>[ ]
</span></xsl:otherwise></xsl:choose><label><span>ZMIANA DANYCH (DATA ZAISTNIENIA ZMIAN) 
</span></label></span><span><xsl:choose><xsl:when test="normalize-
space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID0) = normalize-space(' 3 
')"><span>[<b>X</b>]</span></xsl:when><xsl:otherwise><span>[ ]
</span></xsl:otherwise></xsl:choose><label><span>KOREKTA DEKLARACJI (DATA) 
</span></label></span></xsl:if></span></p><p style="text-align: right;">Wybierz datę w zależności od 
wybranej wyżej opcji:     <xsl:if test="true()"><xsl:value-of 
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID2"/></xsl:if></p></td></tr><tr><td bgcolor="#E6E6E6"
colspan="8" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000001; border-left: 1px solid #000001; 
border-right: 1px solid #000001; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.2cm; padding-left: 0.19cm; padding-
right: 0.19cm;" valign="top" width="100%"><p class="western"><strong>C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ 
(zaznaczyć właściwy):</strong></p></td></tr><tr><td bgcolor="#ffffff" colspan="8" height="54" 
style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000001; border-left: 1px solid #000001; border-right: 1px 
solid #000001; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.2cm; padding-left: 0.19cm; padding-right: 0.05cm;" 
width="100%"><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span><xsl:choose><xsl:when 
test="normalize-space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID1) = normalize-space(' 1 
')"><span>[<b>X</b>]</span></xsl:when><xsl:otherwise><span>[ ]
</span></xsl:otherwise></xsl:choose><label><span>WŁAŚCICIEL/WSPÓŁWŁAŚCICIEL 
</span></label></span><span><xsl:choose><xsl:when test="normalize-
space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID1) = normalize-space(' 2 
')"><span>[<b>X</b>]</span></xsl:when><xsl:otherwise><span>[ ]
</span></xsl:otherwise></xsl:choose><label><span>UŻYTKOWNIK WIECZYSTY 
</span></label></span><span><xsl:choose><xsl:when test="normalize-
space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID1) = normalize-space(' 3 
')"><span>[<b>X</b>]</span></xsl:when><xsl:otherwise><span>[ ]
</span></xsl:otherwise></xsl:choose><label><span>ZARZĄDCA/UŻYTKOWNIK 
</span></label></span><span><xsl:choose><xsl:when
 test="normalize-space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID1) = normalize-space(' 4 
')"><span>[<b>X</b>]</span></xsl:when><xsl:otherwise><span>[ ]
</span></xsl:otherwise></xsl:choose><label><span>INNY PODMIOT WŁADAJĄCYNIERUCHOMOŚCIĄ 
</span></label></span></xsl:if></span></td></tr><tr><td bgcolor="#E6E6E6" colspan="8" height="13" 
style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000001; border-left: 1px solid #000001; border-right: 1px 
solid #000001; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.2cm; padding-left: 0.19cm; padding-right: 0.19cm;" 
valign="top" width="100%"><p class="western"><strong>C.1. DANE SKŁADAJĄCEGO 
DEKLARACJĘ</strong></p></td></tr><tr valign="top"><td bgcolor="#ffffff" colspan="3" height="43" 



style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000001; border-left: 1px solid #000001; border-right: none;
padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.2cm; padding-left: 0.19cm; padding-right: 0cm;" width="29%"><p 
class="western">NAZWISKO</p><p class="western"><span><label><span/></label><xsl:if 
test="true()"><span type="text"><xsl:value-of 
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID3"/></span></xsl:if></span></p></td><td 
bgcolor="#ffffff" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000001; border-left: 1px solid #000001; 
border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.2cm; padding-left: 0.19cm; padding-right: 0cm;" 
width="36%"><p class="western">PIERWSZE IMIĘ</p><p 
class="western"><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-of 
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID4"/></span></xsl:if></span></p></td><td 
bgcolor="#ffffff" colspan="4" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000001; border-left: 1px 
solid #000001; border-right: 1px solid #000001; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.2cm; padding-left: 
0.19cm; padding-right: 0.19cm;" width="34%"><p class="western">DRUGIE IMIĘ</p><p 
class="western"><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-of 
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID5"/></span></xsl:if></span></p></td></tr><tr 
valign="top"><td bgcolor="#ffffff" colspan="3" height="46" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid
#000001; border-left: 1px solid #000001; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.2cm; 
padding-left: 0.19cm; padding-right: 0cm;" width="29%"><p class="western">PESEL</p><p 
class="western"><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-of 
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID6"/></span></xsl:if></span></p></td><td 
bgcolor="#ffffff" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000001; border-left: 1px solid #000001; 
border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.2cm; padding-left: 0.19cm; padding-right: 0cm;" 
width="36%"><p class="western">DATA URODZENIA</p><p class="western"><xsl:if 
test="true()"><xsl:value-of select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID7"/></xsl:if></p></td><td 
bgcolor="#ffffff" colspan="4" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000001; border-left: 1px 
solid #000001; border-right: 1px solid #000001; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.2cm; padding-left: 
0.19cm; padding-right: 0.19cm;" width="34%"><p class="western">IMIĘ MATKI</p><p 
class="western"><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-of 
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID8"/></span></xsl:if></span></p></td></tr><tr 
valign="top"><td bgcolor="#ffffff" colspan="3" height="39" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid
#000001; border-left: 1px solid #000001; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.2cm; 
padding-left: 0.19cm; padding-right: 0cm;" width="29%"><p class="western">IMIĘ OJCA</p><p 
class="western"><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-of 
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID9"/></span></xsl:if></span></p></td><td 
bgcolor="#ffffff" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000001; border-left: 1px solid #000001; 
border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.2cm; padding-left: 0.19cm; padding-right: 0cm;" 
width="36%"><p class="western">E-MAIL</p><p class="western"><span><label><span/></label><xsl:if 
test="true()"><span type="text"><xsl:value-of 
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID10"/></span></xsl:if></span></p></td><td 
bgcolor="#ffffff" colspan="4" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000001; border-left: 1px 
solid #000001; border-right: 1px solid #000001; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.2cm; padding-left: 
0.19cm; padding-right: 0.19cm;" width="34%"><p class="western">NUMER TELEFONU</p><p 
class="western"><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-of 
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID11"/></span></xsl:if></span></p></td></tr><tr 
valign="top"><td bgcolor="#ffffff" colspan="4" height="43" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid
#000001; border-left: 1px solid #000001; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.2cm; 
padding-left: 0.19cm; padding-right: 0cm;" width="66%"><p class="western">PEŁNA NAZWA</p><p 
class="western"><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-of 
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID12"/></span></xsl:if></span></p></td><td 
bgcolor="#ffffff" colspan="4" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000001; border-left: 1px 
solid #000001; border-right: 1px solid #000001; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.2cm; padding-left: 
0.19cm; padding-right: 0.19cm;" width="34%"><p class="western">NIP</p><p 
class="western"><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-of 
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID13"/></span></xsl:if></span></p></td></tr><tr><td 
bgcolor="#E6E6E6" colspan="8" height="14" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000001; 
border-left: 1px solid #000001; border-right: 1px solid #000001; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; 
padding-left: 0.1cm; padding-right: 0.1cm;" width="100%"><p class="western"><strong>C.2. ADRES 
ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY</strong></p></td></tr><tr valign="top"><td bgcolor="#ffffff" 
colspan="2" height="55" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000001; border-left: 1px solid 



#000001; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.05cm; padding-left: 0.05cm; padding-right: 
0cm;" width="29%"><p class="western">GMINA</p><p 
class="western"><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-of 
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID14"/></span></xsl:if></span></p></td><td 
bgcolor="#ffffff" colspan="3" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000001; border-left: 1px 
solid #000001; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.05cm; padding-left: 0.05cm; padding-
right: 0cm;" width="38%"><p class="western">ULICA</p><p 
class="western"><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-of 
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID15"/></span></xsl:if></span></p></td><td 
bgcolor="#ffffff" colspan="2" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000001; border-left: 1px 
solid #000001; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.05cm; padding-left: 0.05cm; padding-
right: 0cm;" width="15%"><p class="western">NR DOMU</p><p 
class="western"><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-of 
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID16"/></span></xsl:if></span></p></td><td 
bgcolor="#ffffff" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000001; border-left: 1px solid #000001; 
border-right: 1px solid #000001; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.05cm; padding-left: 0.05cm; padding-
right: 0.05cm;" width="18%"><p class="western">NR LOKALU</p><p 
class="western"><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-of 
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID17"/></span></xsl:if></span></p></td></tr><tr 
valign="top"><td bgcolor="#ffffff" colspan="2" height="57" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid
#000001; border-left: 1px solid #000001; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.05cm; 
padding-left: 0.05cm; padding-right: 0cm;" width="29%"><p class="western">MIEJSCOWOŚĆ  </p><p 
class="western"><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-of 
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID18"/></span></xsl:if></span></p></td><td 
bgcolor="#ffffff" colspan="3" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000001; border-left: 1px 
solid #000001; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.05cm; padding-left: 0.05cm; padding-
right: 0cm;" width="38%"><p class="western">KOD POCZTOWY</p><p 
class="western"><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-of 
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID19"/></span></xsl:if></span></p></td><td 
bgcolor="#ffffff" colspan="3" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000001; border-left: 1px 
solid #000001; border-right: 1px solid #000001; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.05cm; padding-left: 
0.05cm; padding-right: 0.05cm;" width="33%"><p class="western">POCZTA</p><p 
class="western"><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-of 
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID20"/></span></xsl:if></span></p></td></tr><tr><td 
bgcolor="#E6E6E6" colspan="8" height="17" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000001; 
border-left: 1px solid #000001; border-right: 1px solid #000001; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.05cm; 
padding-left: 0.05cm; padding-right: 0.05cm;" width="100%"><p class="western"><strong>D. ADRES 
NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA</strong></p></td></tr><tr 
valign="top"><td bgcolor="#ffffff" colspan="2"
 height="51" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000001; border-left: 1px solid #000001; 
border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.05cm; padding-left: 0.05cm; padding-right: 0cm;" 
width="29%"><p class="western">MIEJSCOWOŚĆ</p><p 
class="western"><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-of 
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID21"/></span></xsl:if></span></p></td><td 
bgcolor="#ffffff" colspan="3" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000001; border-left: 1px 
solid #000001; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.05cm; padding-left: 0.05cm; padding-
right: 0cm;" width="38%"><p class="western">ULICA</p><p 
class="western"><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-of 
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID22"/></span></xsl:if></span></p></td><td 
bgcolor="#ffffff" colspan="2" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000001; border-left: 1px 
solid #000001; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.05cm; padding-left: 0.05cm; padding-
right: 0cm;" width="15%"><p class="western">NR DOMU</p><p 
class="western"><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-of 
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID23"/></span></xsl:if></span></p></td><td 
bgcolor="#ffffff" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000001; border-left: 1px solid #000001; 
border-right: 1px solid #000001; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.05cm; padding-left: 0.05cm; padding-
right: 0.05cm;" width="18%"><p class="western">NR LOKALU</p><p 
class="western"><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-of 
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID24"/></span></xsl:if></span></p></td></tr><tr><td 



bgcolor="#E6E6E6" colspan="8" height="23" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000001; 
border-left: 1px solid #000001; border-right: 1px solid #000001; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.05cm; 
padding-left: 0.05cm; padding-right: 0.05cm;" width="100%"><p class="western"><strong>E. 
DEKLAROWANY SPOSÓB ZBIERANIA I ODDAWANIA ODPADÓW (zaznaczyć 
właściwy)</strong></p></td></tr><tr><td bgcolor="#ffffff" colspan="8" height="79" style="border-top: none;
border-bottom: 1px solid #000001; border-left: 1px solid #000001; border-right: 1px solid #000001; padding-
top: 0cm; padding-bottom: 0.05cm; padding-left: 0.05cm; padding-right: 0.05cm;" valign="top" 
width="100%"><p class="western">Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w punkcie D 
niniejszej deklaracji odpady komunalne będą zbierane i odbierane w następujący sposób:</p><p 
class="western"> <span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span><xsl:choose><xsl:when 
test="normalize-space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID25) = normalize-space(' 1 
')"><span>[<b>X</b>]</span></xsl:when><xsl:otherwise><span>[ ]
</span></xsl:otherwise></xsl:choose><label><span>SELEKTYWNY 
</span></label></span><span><xsl:choose><xsl:when test="normalize-
space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID25) = normalize-space(' 2 
')"><span>[<b>X</b>]</span></xsl:when><xsl:otherwise><span>[ ]
</span></xsl:otherwise></xsl:choose><label><span>NIESELEKTYWNY 
</span></label></span></xsl:if></span></p></td></tr><tr><td bgcolor="#D9D9D9" colspan="8" height="24"
style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000001; border-left: 1px solid #000001; border-right: 1px 
solid #000001; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.05cm; padding-left: 0.05cm; padding-right: 0.05cm;" 
width="100%"><p class="western"><strong>F. OŚWIADCZENIE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ NA 
DZIEŃ ZŁOŻENIA DEKLARACJI</strong></p></td></tr><tr><td bgcolor="#E6E6E6" colspan="6" 
height="58" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000001; border-left: 1px solid #000001; 
border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.05cm; padding-left: 0.05cm; padding-right: 0cm;" 
width="72%"><p class="western">Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej 
deklaracji zamieszkuje <strong>ŁĄCZNIE OSÓB</strong>:</p></td><td bgcolor="#ffffff" colspan="2" 
style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000001; border-left: 1px solid #000001; border-right: 1px 
solid #000001; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.05cm; padding-left: 0.05cm; padding-right: 0.05cm;" 
valign="top" width="28%"><p class="western"><span><label><span/></label><xsl:if 
test="true()"><span><xsl:if test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID26 = 1">1</xsl:if><xsl:if 
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID26 = 2">2</xsl:if><xsl:if 
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID26 = 3">3</xsl:if><xsl:if 
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID26 = 4">4</xsl:if><xsl:if 
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID26 = 5">5</xsl:if><xsl:if 
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID26 = 6">6</xsl:if><xsl:if 
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID26 = 7">7</xsl:if><xsl:if 
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID26 = 8">8</xsl:if><xsl:if 
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID26 = 9">9</xsl:if><xsl:if 
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID26 = 10">10</xsl:if><xsl:if 
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID26 = 11">11</xsl:if><xsl:if 
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID26 = 12">12</xsl:if><xsl:if 
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID26 = 13">13</xsl:if><xsl:if 
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID26 = 14">14</xsl:if><xsl:if 
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID26 = 15">15</xsl:if><xsl:if 
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID26 = 16">16</xsl:if><xsl:if 
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID26 = 17">17</xsl:if><xsl:if 
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID26 = 18">18</xsl:if><xsl:if 
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID26 = 19">19</xsl:if><xsl:if 
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID26 = 
20">20</xsl:if></span></xsl:if></span></p></td></tr><tr><td bgcolor="#E6E6E6" colspan="8" height="21" 
style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000001; border-left: 1px solid #000001; border-right: 1px 
solid #000001; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.05cm; padding-left: 0.05cm; padding-right: 0.05cm;" 
width="100%"><p class="western"><strong>G. OBLICZENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA 
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI</strong></p></td></tr><tr><td bgcolor="#E6E6E6" 
colspan="6" height="44" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000001; border-left: 1px solid 
#000001; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.05cm; padding-left: 0.05cm; padding-right: 
0cm;" width="72%"><p class="western">G.1. Stawka opłaty określona w Uchwale Rady Gminy Jaktorów 
jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny</p></td><td bgcolor="#DDDDDD" colspan="2" 
style="border-width: medium 1px 1px; border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color 



#000001 #000001; padding: 0cm 0.05cm 0.05cm; text-align: center;" valign="bottom" 
width="28%"><strong>9 zł</strong></td></tr><tr><td bgcolor="#E6E6E6" colspan="6" height="44" 
style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000001; border-left: 1px solid #000001; border-right: none;
padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.05cm; padding-left: 0.05cm; padding-right: 0cm;" width="72%"><p 
class="western">G.2. Stawka opłaty określona w Uchwale Rady Gminy Jaktorów jeżeli odpady nie są zbierane
i odbierane w sposób selektywny</p></td><td bgcolor="#DDDDDD" colspan="2" style="border-width: 
medium 1px 1px; border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color #000001 #000001; padding: 
0cm 0.05cm 0.05cm; text-align: center;" valign="bottom" width="28%"><strong>15 
zł</strong></td></tr><tr><td bgcolor="#E6E6E6" colspan="6" height="49" style="border-top: 1px solid 
#000001; border-bottom: 1px solid #000001; border-left: 1px solid #000001; border-right: none; padding-top: 
0.1cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm;" width="72%"><p 
class="western"><strong>G.3. Miesięczna kwota opłaty</strong> [opłata stanowi iloczyn pkt F i G.1 lub F i 
G.2]</p></td><td bgcolor="#ffffff" colspan="2" style="border: 1.50pt solid #000001; padding: 0.1cm;" 
valign="top" width="28%"><p class="western"><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span 
type="text"><xsl:value-of 
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID30"/></span></xsl:if></span></p></td></tr><tr><td 
bgcolor="#E6E6E6" colspan="8" height="25" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000001; 
border-left: 1px solid #000001; border-right: 1px solid #000001; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.05cm; 
padding-left: 0.05cm; padding-right: 0.05cm;" width="100%"><p class="western"><strong>H. PODPIS 
SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ</strong></p></td></tr><tr><td bgcolor="#ffffff" colspan="8" 
height="106" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000001; border-left: 1px solid #000001; 
border-right: 1px solid #000001; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.05cm; padding-left: 0.05cm; padding-
right: 0.05cm;" valign="bottom" width="100%"><p class="western">            
………………………………………….                             ........................…………<br/>                  
(miejscowość i data)                                                            <em>(czytelny 
podpis)</em></p></td></tr></tbody></table></center><p class="western"> </p><center><table 
cellpadding="2" cellspacing="0" style="width: 100%;"><colgroup><col width="128*"/><col 
width="128*"/></colgroup><tbody><tr><td bgcolor="#E6E6E6" colspan="2" height="26" style="border-top: 
none; border-bottom: 1px solid #000001; border-left: 1px solid #000001; border-right: 1px solid #000001; 
padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.05cm; padding-left: 0.05cm; padding-right: 0.05cm;" valign="top" 
width="100%"><p class="western"><strong>I. POUCZENIE</strong></p></td></tr><tr><td 
bgcolor="#ffffff" colspan="2" height="20" style="border-top: none;
 border-bottom: 1px solid #000001; border-left: 1px solid #000001; border-right: 1px solid #000001; padding-
top: 0cm; padding-bottom: 0.05cm; padding-left: 0.05cm; padding-right: 0.05cm;" valign="top" 
width="100%"><ol><li>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 2016 r.
poz. 599).</li><li>Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie 
wywiązywania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych Wójt Gminy Jaktorów w 
drodze decyzji naliczy opłatę za odprowadzanie odpadów zmieszanych.</li><li><em>Obowiązek ponoszenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej 
nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec. Wyliczoną opłatę uiszcza się zgodnie z Uchwałą Rady Gminy 
Jaktorów w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.</em></li><li>W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, <span lang="pl-PL">w szczególności zmiany ilości osób 
zamieszkałych na terenie nieruchomości lub wygaśnięcia obowiązku uiszczania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi,</span> właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Wójta 
Gminy Jaktorów w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła 
zmiana.</li></ol></td></tr><tr><td bgcolor="#E6E6E6" colspan="2" height="20" style="border-top: none; 
border-bottom: 1px solid #000001; border-left: 1px solid #000001; border-right: 1px solid #000001; padding-
top: 0cm; padding-bottom: 0.05cm; padding-left: 0.05cm; padding-right: 0.05cm;" valign="top" 
width="100%"><p class="western">J. OBJAŚNIENIA</p></td></tr><tr><td bgcolor="#ffffff" colspan="2" 
height="38" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000001; border-left: 1px solid #000001; 
border-right: 1px solid #000001; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.05cm; padding-left: 0.05cm; padding-
right: 0.05cm;" valign="top" width="100%"><ol><li><em>Deklarację składa właściciel nieruchomości, przez 
którego rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz osoby posiadające nieruchomości 
w zarządzie lub użytkowaniu a także inne podmioty władające nieruchomością.</em></li><li><em>W 
przypadku posiadania więcej niż jednej nieruchomości, ich właściciel lub zarządca zobowiązany jest złożyć 
odrębną deklarację dla każdej nieruchomości.</em></li><li>Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji



o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje za kolejne miesiące do czasu 
korekty lub zmiany stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.</li></ol></td></tr><tr><td 
bgcolor="#E6E6E6" colspan="2" height="146" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000001; 
border-left: 1px solid #000001; border-right: 1px solid #000001; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.05cm; 
padding-left: 0.05cm; padding-right: 0.05cm;" valign="top" width="100%"><p class="western">K. 
ADNOTACJE URZĘDOWE:<br/> Uwagi:</p><p class="western"> </p></td></tr><tr valign="top"><td 
bgcolor="#E6E6E6" height="57" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000001; border-left: 1px 
solid #000001; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.05cm; padding-left: 0.05cm; padding-
right: 0cm;" width="50%"><p class="western">Data:</p></td><td bgcolor="#E6E6E6" style="border-top: 
none; border-bottom: 1px solid #000001; border-left: 1px solid #000001; border-right: 1px solid #000001; 
padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.05cm; padding-left: 0.05cm; padding-right: 0.05cm;" width="50%"><p 
class="western">Podpis i pieczęć:</p></td></tr></tbody></table></center></body></html></xsl:for-
each></xsl:template></xsl:stylesheet>
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