
UCHWAŁA NR 81/XV/2015
RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 12 listopada 2015 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości.

Na podstawie art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2015r., poz. 
1515) oraz art.6n ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz.U. 
z 2013 r., poz.1399 z późn. zm.), Rada Gminy Małkinia Górna uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej 
przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Małkinia Górna, stanowiący 
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dopuszcza się składanie deklaracji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej tj. 
elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP bądź za pomocą elektronicznej skrzynki 
podawczej w rozumieniu ustawy w formach wymienionych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 
17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014r., 
poz.1114).

§ 3. Format elektroniczny deklaracji określony jest w formacie danych XML zgodnie z Rozporządzeniem 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011r. w sprawie sporządzenia pism w formie dokumentów 
elektronicznych, wzorów, kopii dokumentów elektronicznych (j.t. Dz.U. z 2015r., poz. 971) i odpowiada wzorowi 
deklaracji w wersji papierowej określonej załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Deklaracje przesłane w formie elektronicznej muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 
2001 roku o podpisie elektronicznym (j.t. Dz.U. z 2013r., poz.262 z późn. zm.) lub podpisem potwierdzonym 
profilem zaufania ePUAP zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne (j.t. Dz.U. z 2014r., poz. 1114).

§ 5. Dokument XML, o którym mowa w §3 jest zgodny ze schematami opublikowanymi w repozytorium 
wzorów platformy elektronicznej, platformy usług administracji publicznej na podstawie art. 19 b ustawy z dnia 
17 lutego 2005r. o informacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

§ 6. Układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji w programie XML określa załącznik Nr 2 do 
niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Małkinia Górna.

§ 8. Traci moc Uchwała Nr 132/XXI/2012 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 21 grudnia 2012 roku 
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właściciela nieruchomości.

§ 9. 1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

2. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2016 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nietubyć
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Załącznik nr 1 do uchwały Nr 81/XV/2015 

 Rady Gminy Małkinia Górna  

z dnia 12.11.2015 r. 

 

POLA JASNE WYPEŁNIA  WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI,  KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE 

DRUKOWANYMI LITERAMI 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY                                                                                                                       

ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (j.t.Dz.U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.) 

Składający: Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Małkinia Górna 

Miejsce składania: Urząd Gminy w Małkini Górnej, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia 

Górna 

Termin składania deklaracji: 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 

mieszkańca, 14 dni od dnia wystąpienia zmiany danych określonych w 

poprzednio złożonej deklaracji 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA DEKLARACJI 

 

Wójt GMINY MAŁKINIA GÓRNA 

ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna 

 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

                                                                                                                                              
Pierwsza deklaracja                  Nowa deklaracja               Zmiana danych ¹                     Korekta deklaracji ² 

 

_____-_____-_________ data zaistnienia zmian 

 

C. FORMA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

 własność                         współwłasność                 zarząd               inne                  

                                                                                                                          (np. najemca, dzierżawca)   

 

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

     

 osoba fizyczna                    osoba prawna                    jednostka organizacyjna nieposiadająca  

                                                                                                  osobowości prawnej  

E. DANE IDENTYFIKACYJNE 

*dotyczy podmiotów nie będących osobami fizycznymi                 **dotyczy osób fizycznych 

Pełna nazwa*/Imię i Nazwisko** 

 

Data urodzenia** 

 

PESEL** Imię ojca** 

Imię matki** 

 

Telefon*/** NIP/REGON* 

Adres e-mail*/** 
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NR RACHUNKU BANKOWEGO WSKAZANEGO DO ZWROTU NADPŁATY ³ 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………. 

F.1. ADRES/SIEDZIBA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  

KRAJ 

 

WOJEWÓDZTWO POWIAT 

GMINA 

 

ULICA NR DOMU/LOKALU 

MIEJSCOWOŚĆ 

 

KOD POCZTOWY 

 ____-_______ 

POCZTA 

F.2. ADRES DO KORESPONDENCJI   (WYPEŁNIAMY JEŚLI INNY NIŻ W PUNKCIE 1) 

KRAJ 

 

WOJEWÓDZTWO POWIAT 

GMINA 

 

ULICA NR DOMU/LOKALU 

MIEJSCOWOŚĆ 

 

KOD POCZTOWY 

 ____-_______ 

POCZTA 

F.3. DANE MAŁŻONKA (ODPOWIEDZIALNEGO MAJĄTKIEM WSPÓLNYM) 

ADRES/SIEDZIBA  

  

Imię i Nazwisko 

 

Data urodzenia 

 

PESEL Imię ojca 

Imię matki 

 

Telefon Adres e-mail 

Kraj 

 

Województwo Powiat 

Gmina 

 

Ulica Nr domu/lokalu 

 

Miejscowość Kod pocztowy 

____-______ 

Poczta 

 

G. ADRES NIERUCHOMOŚCI, Z KTÓREJ BĘDĄ ODBIERANE ODPADY KOMUNALNE 

  

MIEJSCOWOŚĆ 

 

ULICA NR DOMU/LOKALU 

 

H. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości w części G niniejszej deklaracji zamieszkuje:  

                                                  ……………………………………………..osób 

                                                   (należy podać liczbę mieszkańców) 

WYLICZENIE MIESIĘCZNEJ  OPŁATY ZA GROMADZENIE ODPADÓW W SPOSÓB 

SELEKTYWNY 
 

………………………………… x 6,00 zł = …………………………………………………… 

(liczba mieszkańców)              (stawka opłaty)          ( wysokość opłaty miesięcznej) 

 

Słownie złotych:……………………………………………………………………………………………… 

 

WYLICZENIE  KWARTALNEJ OPŁATY ZA GROMADZENIE ODPADÓW W SPOSÓB 

SELEKTYWNY 
 

…………………………………x 3 (m-ce) =  ………………………………………………… 

(wysokość opłaty miesięcznej)                                     ( wysokość opłaty kwartalnej) 
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WYLICZENIE MIESIĘCZNEJ  OPŁATY ZA GROMADZENIE ODPADÓW W SPOSÓB 

NIESELEKTYWNY 
 

………………………………  x 12,00 zł = …………………………………………………… 

(liczba mieszkańców)              (stawka opłaty)          ( wysokość opłaty miesięcznej) 

 

Słownie złotych:……………………………………………………………………………………………… 

WYLICZENIE  KWARTALNEJ OPŁATY ZA GROMADZENIE ODPADÓW W SPOSÓB 

NIESELEKTYWNY 
 

 

…………………………………x 3 (m-ce) =  ………………………………………………… 

(wysokość opłaty miesięcznej)                                      ( wysokość opłaty kwartalnej) 

 

I. PODPIS SKŁADAJĄCEGO(YCH) DEKLARACJĘ 

 

Data 

 

 

Czytelny podpis 

Pouczenie 

W przypadku nie wpłacenia w określonych terminach kwoty wynikającej z deklaracji lub wpłaconej w jej 

niepełnej wysokości, 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 

2014 r., poz.1619 z późn. zm.).        

W przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej działalności gospodarczej opłatę 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w ramach opłaty dotyczącej nieruchomości, od 

właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.  

                                                                                                                                                                                                                                    

J. ADNOTACJE ORGANU 

 

 

Objaśnienia: 

¹ - dotyczy zmian deklaracji określonych w art.6m ust.2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (Dz.U. z 2013r. ,poz.1399 z późn. zm.).                                                                                               

² - zgodnie z art.81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2015r. poz.613) wraz z 

korektą deklaracji niezbędne jest złożenie pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty.                                                                                                                                                                                                                                                           

³ - podanie rachunku bankowego jest dobrowolne. 
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Formularz adres_wzoru="http:// epuap.gov.pl/fe-model-

web/wzor_lokalny/62sil2dl11/skrytka/gminaD64/" nazwa="gmina_64" prywatny="false" 

trybObslugiZalacznikow="stary" typFormularza="XFORMS" wymagaLogowania="true" 

xmlns="http://www.epuap.gov.pl/Formularz"> 

<xforms> 

<xforms> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" 

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

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/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/62sil2dl11/skrytka/gminaD64/" 

xmlns:wyr="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/" 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" 

xmlns:xxforms="http://orbeon.org/oxf/xml/xforms"> 

<head> 

<link href="/portal/css/modules/epuap.css" rel="stylesheet" type="text/css"/> 

<meta property="adresSkrytki"/> 

<xf:model> 

<xf:bind id="ID0" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID0" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID3" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID3" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID4" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID4" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID5" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID5" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID7" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID7" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID6" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID6" relevant="true()" 

type="xs:date"/> 

<xf:bind id="ID8" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID8" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID9" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID9" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID10" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID10" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID11" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID11" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID12" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID12" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID13" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID13" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID14" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID14" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID15" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID15" relevant="true()"/> 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 81/XV/2015

Rady Gminy Małkinia Górna

z dnia 12 listopada 2015 r.
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<xf:bind id="ID16" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID16" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID17" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID17" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID18" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID18" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID19" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID19" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID20" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID20" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID21" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID21" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID22" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID22" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID23" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID23" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID24" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID24" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID25" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID25" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID26" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID26" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID28" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID28" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID27" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID27" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID29" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID29" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID30" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID30" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID31" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID31" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID32" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID32" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID34" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID34" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID35" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID35" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID33" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID33" relevant="true()" 

type="xs:date"/> 

<xf:bind id="ID36" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID36" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID37" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID37" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID38" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID38" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID39" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID39" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID40" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID40" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID41" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID41" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID42" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID42" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID43" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID43" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID44" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID44" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID46" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID46" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID45" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID45" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID47" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID47" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID48" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID48" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID49" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID49" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID50" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID50" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID51" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID51" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID52" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID52" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID53" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID53" relevant="true()"/> 
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<xf:bind id="ID54" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID54" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID55" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID55" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID56" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID56" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID57" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID57" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID58" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID58" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID59" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID59" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID60" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID60" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID61" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID61" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID1" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID1" relevant="../wnio:ID0='3' 

or ../wnio:ID0='4' "> 

<xf:bind id="ID2" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID2" relevant="true()" 

type="xs:date"/> 

</xf:bind> 

<xf:bind id="ID62" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID62" relevant="true()" 

type="xs:date"/> 

<xf:submission action="{submission}" id="submitId" method="post"/> 

<xf:instance id="main" xmlns=""> 

<wnio:Dokument> 

<wnio:TrescDokumentu> 

<wnio:Wartosc> 

<wnio:ID0>1</wnio:ID0> 

<wnio:ID3>1</wnio:ID3> 

<wnio:ID4>1</wnio:ID4> 

<wnio:ID5/> 

<wnio:ID7/> 

<wnio:ID6/> 

<wnio:ID8/> 

<wnio:ID9/> 

<wnio:ID10/> 

<wnio:ID11/> 

<wnio:ID12/> 

<wnio:ID13/> 

<wnio:ID14/> 

<wnio:ID15/> 

<wnio:ID16/> 

<wnio:ID17/> 

<wnio:ID18/> 

<wnio:ID19/> 

<wnio:ID20/> 

<wnio:ID21/> 
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<wnio:ID22/> 

<wnio:ID23/> 

<wnio:ID24/> 

<wnio:ID25/> 

<wnio:ID26/> 

<wnio:ID28/> 

<wnio:ID27/> 

<wnio:ID29/> 

<wnio:ID30/> 

<wnio:ID31/> 

<wnio:ID32/> 

<wnio:ID34/> 

<wnio:ID35/> 

<wnio:ID33/> 

<wnio:ID36/> 

<wnio:ID37/> 

<wnio:ID38/> 

<wnio:ID39/> 

<wnio:ID40/> 

<wnio:ID41/> 

<wnio:ID42/> 

<wnio:ID43/> 

<wnio:ID44/> 

<wnio:ID46/> 

<wnio:ID45/> 

<wnio:ID47/> 

<wnio:ID48/> 

<wnio:ID49/> 

<wnio:ID50/> 

<wnio:ID51/> 

<wnio:ID52/> 

<wnio:ID53/> 

<wnio:ID54/> 

<wnio:ID55/> 

<wnio:ID56/> 

<wnio:ID57/> 

<wnio:ID58/> 

<wnio:ID59/> 

<wnio:ID60/> 

Id: BC53DFF2-C95C-482D-8F85-ECBFA2A55039. Podpisany Strona 8



<wnio:ID61/> 

<wnio:ID1> 

<wnio:TrescDokumentu> 

<wnio:Wartosc> 

<wnio:ID2/> 

</wnio:Wartosc> 

</wnio:TrescDokumentu> 

</wnio:ID1> 

<wnio:ID62/> 

</wnio:Wartosc> 

</wnio:TrescDokumentu> 

</wnio:Dokument> 

</xf:instance> 

<xf:instance id="kopia_main" xmlns=""> 

<wnio:Dokument> 

<wnio:TrescDokumentu> 

<wnio:Wartosc> 

<wnio:ID0>1</wnio:ID0> 

<wnio:ID3>1</wnio:ID3> 

<wnio:ID4>1</wnio:ID4> 

<wnio:ID5/> 

<wnio:ID7/> 

<wnio:ID6/> 

<wnio:ID8/> 

<wnio:ID9/> 

<wnio:ID10/> 

<wnio:ID11/> 

<wnio:ID12/> 

<wnio:ID13/> 

<wnio:ID14/> 

<wnio:ID15/> 

<wnio:ID16/> 

<wnio:ID17/> 

<wnio:ID18/> 

<wnio:ID19/> 

<wnio:ID20/> 

<wnio:ID21/> 

<wnio:ID22/> 

<wnio:ID23/> 
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<wnio:ID24/> 

<wnio:ID25/> 

<wnio:ID26/> 

<wnio:ID28/> 

<wnio:ID27/> 

<wnio:ID29/> 

<wnio:ID30/> 

<wnio:ID31/> 

<wnio:ID32/> 

<wnio:ID34/> 

<wnio:ID35/> 

<wnio:ID33/> 

<wnio:ID36/> 

<wnio:ID37/> 

<wnio:ID38/> 

<wnio:ID39/> 

<wnio:ID40/> 

<wnio:ID41/> 

<wnio:ID42/> 

<wnio:ID43/> 

<wnio:ID44/> 

<wnio:ID46/> 

<wnio:ID45/> 

<wnio:ID47/> 

<wnio:ID48/> 

<wnio:ID49/> 

<wnio:ID50/> 

<wnio:ID51/> 

<wnio:ID52/> 

<wnio:ID53/> 

<wnio:ID54/> 

<wnio:ID55/> 

<wnio:ID56/> 

<wnio:ID57/> 

<wnio:ID58/> 

<wnio:ID59/> 

<wnio:ID60/> 

<wnio:ID61/> 

<wnio:ID1> 
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<wnio:TrescDokumentu> 

<wnio:Wartosc> 

<wnio:ID2/> 

</wnio:Wartosc> 

</wnio:TrescDokumentu> 

</wnio:ID1> 

<wnio:ID62/> 

</wnio:Wartosc> 

</wnio:TrescDokumentu> 

</wnio:Dokument> 

</xf:instance> 

<xf:instance id="empty_instance_for_WOJ" xmlns=""> 

<empty_instance_for_WOJ> 

<elem> </elem> 

</empty_instance_for_WOJ> 

</xf:instance> 

<xf:instance id="kopia_empty_instance_for_WOJ" xmlns=""> 

<empty_instance_for_WOJ> 

<elem> </elem> 

</empty_instance_for_WOJ> 

</xf:instance> 

<xf:instance id="etykiety_ID4" xmlns=""> 

<sek> 

<etykiety_ref> 

<opt> 

<item>osoba fizyczna</item> 

<value>1</value> 

</opt> 

<opt> 

<item>osoba prawna</item> 

<value>2</value> 

</opt> 

<opt> 

<item>jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej</item> 

<value>3</value> 

</opt> 

</etykiety_ref> 

</sek> 

</xf:instance> 
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<xf:instance id="kopia_etykiety_ID4" xmlns=""> 

<sek> 

<etykiety_ref> 

<opt> 

<item>osoba fizyczna</item> 

<value>1</value> 

</opt> 

<opt> 

<item>osoba prawna</item> 

<value>2</value> 

</opt> 

<opt> 

<item>jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej</item> 

<value>3</value> 

</opt> 

</etykiety_ref> 

</sek> 

</xf:instance> 

<xf:instance id="etykiety_ID3" xmlns=""> 

<sek> 

<etykiety_ref> 

<opt> 

<item>własność</item> 

<value>1</value> 

</opt> 

<opt> 

<item>współwłasność</item> 

<value>2</value> 

</opt> 

<opt> 

<item>zarząd</item> 

<value>3</value> 

</opt> 

<opt> 

<item>inne (np.najemca, dzierżawca)</item> 

<value>4</value> 

</opt> 

</etykiety_ref> 

</sek> 

Id: BC53DFF2-C95C-482D-8F85-ECBFA2A55039. Podpisany Strona 12



</xf:instance> 

<xf:instance id="kopia_etykiety_ID3" xmlns=""> 

<sek> 

<etykiety_ref> 

<opt> 

<item>własność</item> 

<value>1</value> 

</opt> 

<opt> 

<item>współwłasność</item> 

<value>2</value> 

</opt> 

<opt> 

<item>zarząd</item> 

<value>3</value> 

</opt> 

<opt> 

<item>inne (np.najemca, dzierżawca)</item> 

<value>4</value> 

</opt> 

</etykiety_ref> 

</sek> 

</xf:instance> 

<xf:instance id="for_dict" xmlns=""> 

<etykiety_ref/> 

</xf:instance> 

<xf:instance id="kopia_for_dict" xmlns=""> 

<etykiety_ref/> 

</xf:instance> 

<xf:instance id="etykiety_ID0" xmlns=""> 

<sek> 

<etykiety_ref> 

<opt> 

<item>Pierwsza deklaracja</item> 

<value>1</value> 

</opt> 

<opt> 

<item>Nowa deklaracja</item> 

<value>2</value> 
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</opt> 

<opt> 

<item>Zmiana danych¹</item> 

<value>3</value> 

</opt> 

<opt> 

<item>Korekta deklaracji ²</item> 

<value>4</value> 

</opt> 

</etykiety_ref> 

</sek> 

</xf:instance> 

<xf:instance id="kopia_etykiety_ID0" xmlns=""> 

<sek> 

<etykiety_ref> 

<opt> 

<item>Pierwsza deklaracja</item> 

<value>1</value> 

</opt> 

<opt> 

<item>Nowa deklaracja</item> 

<value>2</value> 

</opt> 

<opt> 

<item>Zmiana danych¹</item> 

<value>3</value> 

</opt> 

<opt> 

<item>Korekta deklaracji ²</item> 

<value>4</value> 

</opt> 

</etykiety_ref> 

</sek> 

</xf:instance> 

<xf:instance id="for_submit" xmlns=""> 

<for_submit> 

<elem> </elem> 

</for_submit> 

</xf:instance> 
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<xf:instance id="kopia_for_submit" xmlns=""> 

<for_submit> 

<elem> </elem> 

</for_submit> 

</xf:instance> 

<xf:action ev:event="xforms-ready"> 

<xf:action while="count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID0) &gt; 

count(instance('etykiety_ID0')/etykiety_ref)"> 

<xf:insert at="1" context="instance('etykiety_ID0')" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref" 

origin="instance('kopia_etykiety_ID0')/etykiety_ref" position="after"/> 

</xf:action> 

<xf:action while="count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID3) &gt; 

count(instance('etykiety_ID3')/etykiety_ref)"> 

<xf:insert at="1" context="instance('etykiety_ID3')" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref" 

origin="instance('kopia_etykiety_ID3')/etykiety_ref" position="after"/> 

</xf:action> 

<xf:action while="count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID4) &gt; 

count(instance('etykiety_ID4')/etykiety_ref)"> 

<xf:insert at="1" context="instance('etykiety_ID4')" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref" 

origin="instance('kopia_etykiety_ID4')/etykiety_ref" position="after"/> 

</xf:action> 

<xf:action if="exists(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID1)"> 

<xf:action while="(count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:ID1) = 0]) 

&gt; 0)"> 

<xf:insert at="count(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID1/preceding-

sibling::*)" context="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:ID1) = 

0][position()=1]" nodeset="*" 

origin="instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID1" position="after"/> 

</xf:action> 

</xf:action> 

</xf:action> 

<xf:action ev:event="xforms-refresh"> 

<xxforms:script>appendBr();</xxforms:script> 

</xf:action> 

</xf:model> 

</head> 

<body> 

<table border="0" style="width: 775px;"> 

<tbody> 

<tr> 

<td> 

<p> </p> 
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<p align="center"> 

<span style="font-family: 'times new roman', 'times'; font-size: small;"> 

<strong>DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY<br/>ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI</strong> 

</span> 

</p> 

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-width: 0px; border-color: #000000; 

border-style: solid;"> 

<tbody> 

<tr> 

<td style="border-width: 1px 1px 0px 1px; border-color: #000000; border-style: solid; width: 33%; 

background-color: #d7c1ab;"> 

<span style="font-family: 'times new roman', 'times'; font-size: small;"> <span style="line-height: 

115%;">Podstawa prawna:</span> 

</span> 

</td> 

<td colspan="2" style="background-color: #d7c1ab; border-width: 1px 1px 0px 0px; border-color: 

#000000; border-style: solid;"> 

<span style="font-family: 'times new roman', 'times'; font-size: small;"> 

<span style="line-height: 115%;">Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (j.t.Dz.U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.)</span> </span> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td style="background-color: #d7c1ab; border-width: 1px 1px 0px 1px; border-color: #000000; border-

style: solid; width: 33%;"> 

<span style="font-family: 'times new roman', 'times'; font-size: small;"> <span style="line-height: 

115%;">Składający:</span> 

</span> 

</td> 

<td colspan="2" style="background-color: #d7c1ab; border-width: 1px 1px 0px 0px; border-color: 

#000000; border-style: solid;"> 

<span style="font-family: 'times new roman', 'times'; font-size: small;"> 

<span style="line-height: 115%;">Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Małkinia Górna</span> 

</span> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td style="background-color: #d7c1ab; border-width: 1px 1px 0px 1px; border-color: #000000; border-

style: solid; width: 33%;"> 
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<span style="font-family: 'times new roman', 'times'; font-size: small;"> <span style="line-height: 

115%;">Miejsce składania:</span> 

</span> 

</td> 

<td colspan="2" style="background-color: #d7c1ab; border-width: 1px 1px 0px 0px; border-color: 

#000000; border-style: solid;"> 

<span style="font-family: 'times new roman', 'times'; font-size: small;"> 

<span style="line-height: 115%;">Urząd Gminy w Małkini Górnej, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia 

Górna</span> 

</span> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td style="background-color: #d7c1ab; border-width: 1px 1px 0px 1px; border-color: #000000; border-

style: solid; width: 33%;"> 

<span style="font-family: 'times new roman', 'times'; font-size: small;"> <span style="line-height: 

115%;">Termin składania deklaracji:</span> 

</span> 

</td> 

<td colspan="2" style="background-color: #d7c1ab; border-width: 1px 1px 0px 0px; border-color: 

#000000; border-style: solid;"> 

<span style="font-family: 'times new roman', 'times'; font-size: small;"> 

<span style="line-height: 115%;">14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 

mieszkańca, 14 dni od dnia wystąpienia zmiany danych określonych w poprzednio złożonej 

deklaracji</span> 

</span> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td colspan="3" style="background-color: #d7c1ab; border-width: 1px 1px 0px 1px; border-color: 

#000000; border-style: solid; width: 33%;"> 

<span style="font-family: 'times new roman', 'times'; font-size: small;">   <strong>A. ORGAN 

WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA DEKLARACJI</strong> 

</span> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td colspan="3" style="background-color: #d7c1ab; border-width: 1px 1px 0px 1px; border-color: 

#000000; border-style: solid; width: 33%;"> 

<span style="font-family: 'times new roman', 'times'; font-size: small;">   </span> <p align="center"> 

<span style="font-family: 'times new roman', 'times'; font-size: small;"> 

<strong>Wójt GMINY MAŁKINIA GÓRNA<br/> 
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</strong> 

</span> 

<span style="font-family: 'times new roman', 'times'; font-size: small;"> 

<strong>ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna</strong> 

</span> 

</p> 

<p align="center"> 

<span style="font-family: 'times new roman', 'times'; font-size: small;"> 

<strong> </strong> 

</span> 

</p> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td colspan="3" style="background-color: #d7c1ab; border-width: 1px 1px 0px 1px; border-color: 

#000000; border-style: solid; width: 33%;"> 

<span style="font-family: 'times new roman', 'times'; font-size: small;">   <strong>B. OBOWIĄZEK 

ZŁOŻENIA DEKLARACJI</strong> 

</span> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td colspan="3" style="border-width: 1px 1px 0px 1px; border-color: #000000; border-style: solid; 

width: 33%;"> 

<p> 

<span style="font-family: 'times new roman', 'times'; font-size: small;">Okoliczności powodujące 

obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)</span> 

</p> 

<p> 

<span style="font-family: 'times new roman', 'times'; font-size: small;"> <sup> 

<xf:select1 _bind="ID0" appearance="full" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID0"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

<xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID0')/etykiety_ref/opt"> 

<xf:label ref="item"/> 

<xf:value ref="value"/> 

</xf:itemset> 

</xf:select1> 

</sup> </span> 
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</p> 

<xf:group _bind="ID1" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID1" style="width: 100%;"> 

<span style="font-family: 'times new roman', 'times'; font-size: small;"> <xf:input _bind="ID2" 

ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID2"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</span> 

</xf:group> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td colspan="3" style="background-color: #d7c1ab; border-width: 1px 1px 0px 1px; border-color: 

#000000; border-style: solid; width: 33%;"> 

<span style="font-family: 'times new roman', 'times'; font-size: small;">  <strong> C.</strong> 

<strong>FORMA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ (zaznaczyć właściwy kwadrat)</strong> 

</span> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td colspan="3" style="border-width: 1px 1px 0px 1px; border-color: #000000; border-style: solid; 

width: 33%;"> 

<p> 

<span style="font-family: 'times new roman', 'times'; font-size: small;"> <xf:select1 _bind="ID3" 

appearance="full" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID3"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

<xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID3')/etykiety_ref/opt"> 

<xf:label ref="item"/> 

<xf:value ref="value"/> 

</xf:itemset> 

</xf:select1> 

</span> 

</p> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td colspan="3" style="background-color: #d7c1ab; border-width: 1px 1px 0px 1px; border-color: 

#000000; border-style: solid; width: 33%;"> 
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<span style="font-family: 'times new roman', 'times'; font-size: small;">   <strong>D. DANE 

SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat)</strong> 

</span> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td colspan="3" style="border-width: 1px 1px 0px 1px; border-color: #000000; border-style: solid; 

width: 33%;"> 

<p> 

<span style="font-family: 'times new roman', 'times'; font-size: small;"> <xf:select1 _bind="ID4" 

appearance="full" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID4"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

<xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID4')/etykiety_ref/opt"> 

<xf:label ref="item"/> 

<xf:value ref="value"/> 

</xf:itemset> 

</xf:select1> 

</span> 

</p> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td colspan="3" style="background-color: #d7c1ab; border-width: 1px 1px 0px 1px; border-color: 

#000000; border-style: solid; width: 33%;"> 

<p> 

<span style="font-family: 'times new roman', 'times'; font-size: small;">   <strong> 

<strong>E.</strong> 

</strong> <strong>DANE IDENTYFIKACYJNE</strong> 

</span> 

</p> 

<p> 

<span style="font-family: 'times new roman', 'times'; font-size: small;"> 

<strong> 

<strong>    *dotyczy podmiotów nie będących osobami fizycznymi                 **dotyczy osób 

fizycznych</strong> 

</strong> 

</span> 

</p> 

Id: BC53DFF2-C95C-482D-8F85-ECBFA2A55039. Podpisany Strona 20



</td> 

</tr> 

<tr> 

<td colspan="3" style="border-width: 1px 1px 0px 1px; border-color: #000000; border-style: solid; 

width: 33%;"> 

<span style="line-height: 115%; font-family: 'times new roman', 'times'; font-size: small;"> Pełna 

nazwa*/Imię i Nazwisko**<br/> 

<xf:input _bind="ID5" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID5" xxforms:size="100"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</span> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td style="border-width: 1px 1px 0px 1px; border-color: #000000; border-style: solid; width: 33%;"> 

<span style="font-family: 'times new roman', 'times'; font-size: small;"> <span style="line-height: 

115%;">Data urodzenia**<br/> 

<xf:input _bind="ID6" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID6"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</span> 

</span> 

</td> 

<td style="border-width: 1px 1px 0px 0px; border-color: #000000; border-style: solid;"> 

<span style="font-family: 'times new roman', 'times'; font-size: small;"> <span style="line-height: 

115%;">PESEL**<br/> 

<xf:input _bind="ID7" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID7" xxforms:size="30"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</span> 

</span> 

</td> 

<td style="border-width: 1px 1px 0px 0px; border-color: #000000; border-style: solid;"> 
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<span style="font-family: 'times new roman', 'times'; font-size: small;"> <span style="line-height: 

115%;">Imię ojca**<br/> 

<xf:input _bind="ID8" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID8" xxforms:size="30"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</span> 

</span> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td style="border-width: 1px 1px 0px 1px; border-color: #000000; border-style: solid; width: 33%;"> 

<span style="font-family: 'times new roman', 'times'; font-size: small;"> <span style="line-height: 

115%;">Imię matki**<br/> 

<xf:input _bind="ID9" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID9" xxforms:size="30"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</span> 

</span> 

</td> 

<td style="border-width: 1px 1px 0px 0px; border-color: #000000; border-style: solid;"> 

<span style="font-family: 'times new roman', 'times'; font-size: small;"> <span style="line-height: 

115%;">Telefon*/**<br/> 

<xf:input _bind="ID10" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID10" xxforms:size="30"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</span> 

</span> 

</td> 

<td style="border-width: 1px 1px 0px 0px; border-color: #000000; border-style: solid;"> 

<span style="font-family: 'times new roman', 'times'; font-size: small;"> 

<span style="line-height: 115%;"> NIP/REGON*</span> 

<br/> 

<xf:input _bind="ID11" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID11" xxforms:size="30"> 

<xf:label> 
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<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</span> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td colspan="3" style="border-width: 1px 1px 0px 1px; border-color: #000000; border-style: solid; 

width: 33%;"> 

<span style="font-family: 'times new roman', 'times'; font-size: small;"> <span style="line-height: 

115%;">Adres e-mail*/**<br/> 

<xf:input _bind="ID12" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID12" xxforms:size="100"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</span> 

</span> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td colspan="3" style="border-width: 1px 1px 0px 1px; border-color: #000000; border-style: solid; 

width: 33%;"> 

<span style="font-family: 'times new roman', 'times'; font-size: small;"> <span style="line-height: 

115%;">NR RACHUNKU BANKOWEGO WSKAZANEGO DO ZWROTU NADPŁATY ³<br/> 

<xf:input _bind="ID13" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID13" xxforms:size="100"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</span> 

</span> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td colspan="3" style="background-color: #d7c1ab; border-width: 1px 1px 0px 1px; border-color: 

#000000; border-style: solid; width: 33%;"> 

<span style="font-family: 'times new roman', 'times'; font-size: small;"> 

<strong>   F. 1. ADRES/SIEDZIBA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ</strong> 

</span> 
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</td> 

</tr> 

<tr> 

<td style="border-width: 1px 1px 0px 1px; border-color: #000000; border-style: solid; width: 33%;"> 

<span style="font-family: 'times new roman', 'times'; font-size: small;"> KRAJ<br/> 

<xf:input _bind="ID14" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID14" xxforms:size="30"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</span> 

</td> 

<td style="border-width: 1px 1px 0px 0px; border-color: #000000; border-style: solid;"> 

<span style="font-family: 'times new roman', 'times'; font-size: small;"> <span style="line-height: 

115%;">WOJEWÓDZTWO<br/> 

<xf:input _bind="ID15" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID15" xxforms:size="30"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</span> 

</span> 

</td> 

<td style="border-width: 1px 1px 0px 0px; border-color: #000000; border-style: solid;"> 

<span style="font-family: 'times new roman', 'times'; font-size: small;"> <span style="line-height: 

115%;">POWIAT<br/> 

<xf:input _bind="ID16" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID16" xxforms:size="30"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</span> 

</span> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td style="border-width: 1px 1px 0px 1px; border-color: #000000; border-style: solid; width: 33%;"> 

<span style="font-family: 'times new roman', 'times'; font-size: small;">GMINA<br/> 

<xf:input _bind="ID17" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID17" xxforms:size="30"> 
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<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</span> 

</td> 

<td style="border-width: 1px 1px 0px 0px; border-color: #000000; border-style: solid;"> 

<span style="font-family: 'times new roman', 'times'; font-size: small;"> <span style="line-height: 

115%;">ULICA<br/> 

<xf:input _bind="ID18" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID18" xxforms:size="30"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</span> 

</span> 

</td> 

<td style="border-width: 1px 1px 0px 0px; border-color: #000000; border-style: solid;"> 

<span style="font-family: 'times new roman', 'times'; font-size: small;"> <span style="line-height: 

115%;">NR DOMU/LOKALU<br/> 

<xf:input _bind="ID19" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID19" xxforms:size="30"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</span> 

</span> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td style="border-width: 1px 1px 0px 1px; border-color: #000000; border-style: solid; width: 33%;"> 

<span style="font-family: 'times new roman', 'times'; font-size: small;"> MIEJSCOWOŚĆ<br/> 

<xf:input _bind="ID20" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID20" xxforms:size="30"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</span> 

</td> 
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<td style="border-width: 1px 1px 0px 0px; border-color: #000000; border-style: solid;"> 

<span style="font-family: 'times new roman', 'times'; font-size: small;"> <span style="line-height: 

115%;">KOD POCZTOWY<br/> 

<xf:input _bind="ID21" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID21" xxforms:size="30"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</span> 

</span> 

</td> 

<td style="border-width: 1px 1px 0px 0px; border-color: #000000; border-style: solid;"> 

<span style="font-family: 'times new roman', 'times'; font-size: small;"> <span style="line-height: 

115%;">POCZTA<br/> 

<xf:input _bind="ID22" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID22" xxforms:size="30"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</span> 

</span> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td colspan="3" style="background-color: #d7c1ab; border-width: 1px 1px 0px 1px; border-color: 

#000000; border-style: solid; width: 33%;"> 

<span style="font-family: 'times new roman', 'times'; font-size: small;">   <strong>F.</strong> 

<strong>2.  ADRES DO KORESPONDENCJI   (WYPEŁNIAMY JEŚLI INNY NIŻ W PUNKCIE 

1)</strong> 

</span> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td style="border-width: 1px 1px 0px 1px; border-color: #000000; border-style: solid; width: 33%;"> 

<span style="font-family: 'times new roman', 'times'; font-size: small;"> KRAJ<br/> 

<xf:input _bind="ID23" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID23" xxforms:size="30"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 
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</span> 

</td> 

<td style="border-width: 1px 1px 0px 0px; border-color: #000000; border-style: solid;"> 

<span style="font-family: 'times new roman', 'times'; font-size: small;"> <span style="line-height: 

115%;">WOJEWÓDZTWO<br/> 

<xf:input _bind="ID24" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID24" xxforms:size="30"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</span> 

</span> 

</td> 

<td style="border-width: 1px 1px 0px 0px; border-color: #000000; border-style: solid;"> 

<span style="font-family: 'times new roman', 'times'; font-size: small;"> <span style="line-height: 

115%;">POWIAT<br/> 

<xf:input _bind="ID25" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID25" xxforms:size="30"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</span> 

</span> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td style="border-width: 1px 1px 0px 1px; border-color: #000000; border-style: solid; width: 33%;"> 

<span style="font-family: 'times new roman', 'times'; font-size: small;">GMINA<br/> 

<xf:input _bind="ID26" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID26" xxforms:size="30"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</span> 

</td> 

<td style="border-width: 1px 1px 0px 0px; border-color: #000000; border-style: solid;"> 

<span style="font-family: 'times new roman', 'times'; font-size: small;"> <span style="line-height: 

115%;">ULICA<br/> 

<xf:input _bind="ID27" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID27" xxforms:size="30"> 

<xf:label> 
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<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</span> 

</span> 

</td> 

<td style="border-width: 1px 1px 0px 0px; border-color: #000000; border-style: solid;"> 

<span style="font-family: 'times new roman', 'times'; font-size: small;"> <span style="line-height: 

115%;">NR DOMU/LOKALU<br/> 

<xf:input _bind="ID28" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID28" xxforms:size="30"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</span> 

</span> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td style="border-width: 1px 1px 0px 1px; border-color: #000000; border-style: solid; width: 33%;"> 

<span style="font-family: 'times new roman', 'times'; font-size: small;"> MIEJSCOWOŚĆ<br/> 

<xf:input _bind="ID29" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID29" xxforms:size="30"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</span> 

</td> 

<td style="border-width: 1px 1px 0px 0px; border-color: #000000; border-style: solid;"> 

<span style="font-family: 'times new roman', 'times'; font-size: small;"> <span style="line-height: 

115%;">KOD POCZTOWY<br/> 

<xf:input _bind="ID30" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID30" xxforms:size="30"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</span> 

</span> 

</td> 
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<td style="border-width: 1px 1px 0px 0px; border-color: #000000; border-style: solid;"> 

<span style="font-family: 'times new roman', 'times'; font-size: small;"> <span style="line-height: 

115%;">POCZTA<br/> 

<xf:input _bind="ID31" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID31" xxforms:size="30"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</span> 

</span> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td colspan="3" style="background-color: #d7c1ab; border-width: 1px 1px 0px 1px; border-color: 

#000000; border-style: solid; width: 33%;"> 

<span style="font-family: 'times new roman', 'times'; font-size: small;">   <strong>F. DANE 

MAŁŻONKA (ODPOWIEDZIALNEGO MAJĄTKIEM WSPÓLNYM) 

ADRES/SIEDZIBA</strong> 

</span> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td colspan="3" style="border-width: 1px 1px 0px 1px; border-color: #000000; border-style: solid; 

width: 33%;"> 

<span style="font-family: 'times new roman', 'times'; font-size: small;"> <span style="line-height: 

115%;">Imię i Nazwisko<br/> 

<xf:input _bind="ID32" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID32" xxforms:size="100"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</span> 

</span> 

<span style="font-family: 'times new roman', 'times'; font-size: small;"> </span> 

<span style="font-family: 'times new roman', 'times'; font-size: small;"> </span> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td style="border-width: 1px 1px 0px 1px; border-color: #000000; border-style: solid; width: 33%;"> 

<span style="font-family: 'times new roman', 'times'; font-size: small;"> <span style="line-height: 

115%;">Data urodzenia<br/> 
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<xf:input _bind="ID33" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID33"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

<br/> 

</span> 

</span> 

</td> 

<td style="border-width: 1px 1px 0px 0px; border-color: #000000; border-style: solid;"> 

<span style="font-family: 'times new roman', 'times'; font-size: small;"> <span style="line-height: 

115%;">PESEL<br/> 

<xf:input _bind="ID34" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID34" xxforms:size="30"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</span> 

</span> 

</td> 

<td style="border-width: 1px 1px 0px 0px; border-color: #000000; border-style: solid;"> 

<span style="font-family: 'times new roman', 'times'; font-size: small;"> <span style="line-height: 

115%;">Imię ojca<br/> 

<xf:input _bind="ID35" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID35" xxforms:size="30"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</span> 

</span> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td style="border-width: 1px 1px 0px 1px; border-color: #000000; border-style: solid; width: 33%;"> 

<span style="font-family: 'times new roman', 'times'; font-size: small;"> <span style="line-height: 

115%;">Imię matki<br/> 

<xf:input _bind="ID36" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID36" xxforms:size="30"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 
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</xf:input> 

</span> 

</span> 

</td> 

<td style="border-width: 1px 1px 0px 0px; border-color: #000000; border-style: solid;"> 

<span style="font-family: 'times new roman', 'times'; font-size: small;"> <span style="line-height: 

115%;">Telefon<br/> 

<xf:input _bind="ID37" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID37" xxforms:size="30"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</span> 

</span> 

</td> 

<td style="border-width: 1px 1px 0px 0px; border-color: #000000; border-style: solid;"> 

<span style="font-family: 'times new roman', 'times'; font-size: small;"> <span style="line-height: 

115%;">Adres e-mail<br/> 

<xf:input _bind="ID38" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID38" xxforms:size="30"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</span> 

</span> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td style="border-width: 1px 1px 0px 1px; border-color: #000000; border-style: solid; width: 33%;"> 

<span style="font-family: 'times new roman', 'times'; font-size: small;"> <span style="line-height: 

115%;">Kraj<br/> 

<xf:input _bind="ID39" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID39" xxforms:size="30"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</span> 

</span> 

</td> 

<td style="border-width: 1px 1px 0px 0px; border-color: #000000; border-style: solid;"> 
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<span style="font-family: 'times new roman', 'times'; font-size: small;"> <span style="line-height: 

115%;">Województwo<br/> 

<xf:input _bind="ID40" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID40" xxforms:size="30"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</span> 

</span> 

</td> 

<td style="border-width: 1px 1px 0px 0px; border-color: #000000; border-style: solid;"> 

<span style="font-family: 'times new roman', 'times'; font-size: small;"> <span style="line-height: 

115%;">Powiat<br/> 

<xf:input _bind="ID41" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID41" xxforms:size="30"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</span> 

</span> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td style="border-width: 1px 1px 0px 1px; border-color: #000000; border-style: solid; width: 33%;"> 

<span style="line-height: 115%; font-family: 'times new roman', 'times'; font-size: small;"> Gmina<br/> 

<xf:input _bind="ID42" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID42" xxforms:size="30"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</span> 

</td> 

<td style="border-width: 1px 1px 0px 0px; border-color: #000000; border-style: solid;"> 

<span style="line-height: 115%; font-family: 'times new roman', 'times'; font-size: small;"> Ulica<br/> 

<xf:input _bind="ID43" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID43" xxforms:size="30"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 
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</span> 

</td> 

<td style="border-width: 1px 1px 0px 0px; border-color: #000000; border-style: solid;"> 

<span style="line-height: 115%; font-family: 'times new roman', 'times'; font-size: small;"> Nr 

domu/lokalu<br/> 

<xf:input _bind="ID44" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID44" xxforms:size="30"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</span> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td style="border-width: 1px 1px 0px 1px; border-color: #000000; border-style: solid; width: 33%;"> 

<span style="line-height: 115%; font-family: 'times new roman', 'times'; font-size: 

small;"> Miejscowość<br/> 

<xf:input _bind="ID45" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID45" xxforms:size="30"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

<br/> 

</span> 

</td> 

<td style="border-width: 1px 1px 0px 0px; border-color: #000000; border-style: solid;"> 

<span style="line-height: 115%; font-family: 'times new roman', 'times'; font-size: small;"> Kod 

pocztowy<br/> 

<xf:input _bind="ID46" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID46" xxforms:size="30"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</span> 

</td> 

<td style="border-width: 1px 1px 0px 0px; border-color: #000000; border-style: solid;"> 

<span style="line-height: 115%; font-family: 'times new roman', 'times'; font-size: small;"> Poczta<br/> 

<xf:input _bind="ID47" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID47" xxforms:size="30"> 

<xf:label> 

<span/> 
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</xf:label> 

</xf:input> 

</span> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td colspan="3" style="background-color: #d7c1ab; border-width: 1px 1px 0px 1px; border-color: 

#000000; border-style: solid; width: 33%;"> 

<span style="font-family: 'times new roman', 'times'; font-size: small;">   <strong>G. ADRES 

NIERUCHOMOŚCI, Z KTÓREJ BĘDĄ ODBIERANE ODPADY KOMUNALNE</strong> 

</span> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td style="border-width: 1px 1px 0px 1px; border-color: #000000; border-style: solid; width: 33%;"> 

<span style="line-height: 115%; font-family: 'times new roman', 'times'; font-size: 

small;">MIEJSCOWOŚĆ<br/> 

<xf:input _bind="ID48" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID48" xxforms:size="30"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</span> 

</td> 

<td style="border-width: 1px 1px 0px 0px; border-color: #000000; border-style: solid;"> 

<span style="line-height: 115%; font-family: 'times new roman', 'times'; font-size: small;"> ULICA<br/> 

<xf:input _bind="ID49" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID49" xxforms:size="30"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</span> 

</td> 

<td style="border-width: 1px 1px 0px 0px; border-color: #000000; border-style: solid;"> 

<span style="font-family: 'times new roman', 'times'; font-size: small;">NR DOMU/LOKALU<br/> 

<xf:input _bind="ID50" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID50" xxforms:size="30"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 
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</span> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td colspan="3" style="background-color: #d7c1ab; border-width: 1px 1px 0px 1px; border-color: 

#000000; border-style: solid; width: 33%;"> 

<span style="font-family: 'times new roman', 'times'; font-size: small;">   <strong>H. WYSOKOŚĆ 

OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI</strong> 

</span> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td colspan="3" style="border-width: 1px 1px 0px 1px; border-color: #000000; border-style: solid; 

width: 33%;"> 

<p> 

<span style="font-family: 'times new roman', 'times'; font-size: small;">Oświadczam, że na terenie 

nieruchomości w części H niniejszej deklaracji zamieszkuje:</span> 

</p> 

<p> 

<span style="font-family: 'times new roman', 'times'; font-size: small;">                                                  

<xf:input _bind="ID51" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID51" xxforms:size="20"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input>osób</span> 

</p> 

<p> 

<span style="font-family: 'times new roman', 'times'; font-size: small;">                                                   

(należy podać liczbę mieszkańców)</span> 

</p> 

<p> 

<span style="font-family: 'times new roman', 'times'; font-size: small;">WYLICZENIE MIESIĘCZNEJ  

OPŁATY ZA GROMADZENIE ODPADÓW W SPOSÓB <strong>SELEKTYWNY</strong> 

</span> 

</p> 

<p> 

<span style="font-family: 'times new roman', 'times'; font-size: small;"> </span> 

</p> 

<p> 

<span style="font-family: 'times new roman', 'times'; font-size: small;"> 

<xf:input _bind="ID52" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID52" xxforms:size="20"> 
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<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input>  x 6,00 zł = <xf:input _bind="ID53" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID53" 

xxforms:size="20"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</span> 

</p> 

<p> 

<span style="font-family: 'times new roman', 'times'; font-size: small;">(liczba mieszkańców)              

(stawka opłaty)          ( wysokość opłaty miesięcznej)</span> 

</p> 

<p> 

<span style="font-family: 'times new roman', 'times'; font-size: small;"> </span> 

</p> 

<p> 

<span style="font-family: 'times new roman', 'times'; font-size: small;">Słownie złotych:<xf:input 

_bind="ID54" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID54" xxforms:size="90"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</span> 

</p> 

<p> 

<span style="font-family: 'times new roman', 'times'; font-size: small;"> </span> 

</p> 

<p> 

<span style="font-family: 'times new roman', 'times'; font-size: small;">WYLICZENIE  

KWARTALNEJ OPŁATY ZA GROMADZENIE ODPADÓW W SPOSÓB 

<strong>SELEKTYWNY</strong> 

</span> 

</p> 

<p> 

<span style="font-family: 'times new roman', 'times'; font-size: small;"> </span> 

</p> 

<p> 

Id: BC53DFF2-C95C-482D-8F85-ECBFA2A55039. Podpisany Strona 36



<span style="font-family: 'times new roman', 'times'; font-size: small;"> 

<xf:input _bind="ID55" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID55" xxforms:size="20"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input>  x 3 (m-ce) =  <xf:input _bind="ID56" 

ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID56" xxforms:size="20"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</span> 

</p> 

<p> 

<span style="font-family: 'times new roman', 'times'; font-size: small;">(wysokość opłaty 

miesięcznej)                                     ( wysokość opłaty kwartalnej)</span> 

</p> 

<p> 

<span style="font-family: 'times new roman', 'times'; font-size: small;">WYLICZENIE MIESIĘCZNEJ  

OPŁATY ZA GROMADZENIE ODPADÓW W SPOSÓB <strong>NIESELEKTYWNY</strong> 

</span> 

</p> 

<p> 

<span style="font-family: 'times new roman', 'times'; font-size: small;"> </span> 

</p> 

<p> 

<span style="font-family: 'times new roman', 'times'; font-size: small;"> 

<xf:input _bind="ID57" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID57" xxforms:size="20"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input>  x 12,00 zł = <xf:input _bind="ID58" 

ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID58" xxforms:size="20"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</span> 

</p> 

<p> 
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<span style="font-family: 'times new roman', 'times'; font-size: small;">(liczba mieszkańców)              

(stawka opłaty)          ( wysokość opłaty miesięcznej)</span> 

</p> 

<p> 

<span style="font-family: 'times new roman', 'times'; font-size: small;"> </span> 

</p> 

<p> 

<span style="font-family: 'times new roman', 'times'; font-size: small;">Słownie złotych:<xf:input 

_bind="ID59" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID59" xxforms:size="90"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</span> 

</p> 

<p> 

<span style="font-family: 'times new roman', 'times'; font-size: small;">WYLICZENIE  

KWARTALNEJ OPŁATY ZA GROMADZENIE ODPADÓW W 

SPOSÓB <strong>NIESELEKTYWNY</strong> 

</span> 

</p> 

<p> 

<span style="font-family: 'times new roman', 'times'; font-size: small;"> </span> 

</p> 

<p> 

<span style="font-family: 'times new roman', 'times'; font-size: small;"> 

<xf:input _bind="ID60" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID60" xxforms:size="20"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input>  x 3 (m-ce) =  <xf:input _bind="ID61" 

ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID61" xxforms:size="20"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</span> 

</p> 

<span style="font-family: 'times new roman', 'times'; font-size: small;">(wysokość opłaty 

miesięcznej)                                      ( wysokość opłaty kwartalnej)</span> <p> 

<span style="font-family: 'times new roman', 'times'; font-size: small;"> </span> 
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</p> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td colspan="3" style="background-color: #d7c1ab; border-width: 1px 1px 0px 1px; border-color: 

#000000; border-style: solid; width: 33%;"> 

<span style="font-family: 'times new roman', 'times'; font-size: small;">  

 <strong>I.</strong> <strong>PODPIS SKŁADAJĄCEGO(YCH) DEKLARACJĘ</strong> 

</span> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td colspan="3" style="border-width: 1px 1px 0px 1px; border-color: #000000; border-style: solid; 

width: 33%;"> 

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%;"> 

<tbody> 

<tr> 

<td style="border-width: 0px 1px 0px 0px; border-color: #000000; border-style: solid; width: 50%;"> 

<span style="font-family: 'times new roman', 'times'; font-size: small;">Data<br/> 

<xf:input _bind="ID62" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID62"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</span> 

</td> 

<td> 

<span style="font-family: 'times new roman', 'times'; font-size: small;">Czytelny podpis</span> 

</td> 

</tr> 

</tbody> 

</table> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td colspan="3" style="background-color: #d7c1ab; border-width: 1px 1px 0px 1px; border-color: 

#000000; border-style: solid; width: 33%;"> 

<p align="center"> 

<span style="font-family: 'times new roman', 'times'; font-size: small;"> 

<strong>Pouczenie</strong> 
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</span> 

</p> 

<p> 

<span style="font-family: 'times new roman', 'times'; font-size: small;">W przypadku nie wpłacenia w 

określonych terminach kwoty wynikającej z deklaracji lub wpłaconej w jej niepełnej wysokości, 

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 2014 r., 

poz.1619 z późn. zm.).      </span> 

</p> 

<p> 

<span style="font-family: 'times new roman', 'times'; font-size: small;">W przypadku prowadzenia w 

części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej działalności gospodarczej opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi uiszcza się w ramach opłaty dotyczącej nieruchomości, od właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.</span> 

</p> 

<p> 

<span style="font-family: 'times new roman', 'times'; font-size: small;"> </span> 

</p> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td colspan="3" style="background-color: #d7c1ab; border-width: 1px 1px 0px 1px; border-color: 

#000000; border-style: solid; width: 33%;"> 

<span style="font-family: 'times new roman', 'times'; font-size: small;">  <strong> J. <span style="line-

height: 115%;">ADNOTACJE ORGANU</span> 

</strong> 

</span> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td colspan="3" style="background-color: #d7c1ab; border-width: 1px; border-color: #000000; border-

style: solid; width: 33%;"> 

<p> </p> 

<p> </p> 

<p> </p> 

</td> 

</tr> 

</tbody> 

</table> 

<p> 

<span style="font-family: 'times new roman', 'times'; font-size: small;"> </span> 

</p> 
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<p> 

<span style="font-family: 'times new roman', 'times'; font-size: small;"> 

<em>Objaśnienia:</em> 

</span> 

</p> 

<p> 

<span style="font-family: 'times new roman', 'times'; font-size: small;">¹ - dotyczy zmian deklaracji 

określonych w art.6m ust.2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013r. 

,poz.1399 z późn. zm.).</span> 

<br/> 

<span style="font-family: 'times new roman', 'times'; font-size: small;">² - zgodnie z art.81 ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2015r. poz.613) wraz z korektą deklaracji 

niezbędne jest złożenie pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty.</span> 

<br/> 

<span style="font-family: 'times new roman', 'times'; font-size: small;">³ - podanie rachunku bankowego 

jest dobrowolne.</span> 

</p> 

</td> 

</tr> 

</tbody> 

</table> 

<div style="clear: both;"/> 

<script type="text/javascript">appendBr();function appendBr() {var elements = 

getElementsByClassName('selectVertical', document);for (var i = 0; i &lt; elements.length; i++)

  appendBrIntoVertical(elements[i]);}function appendBrIntoVertical(node) { 

 var len = node.childNodes.length;  for(var i = 1; i &lt; len; i++){   var 

elem = node.childNodes[i];   if (elem.hasChildNodes()) {    var 

child = elem.childNodes[0];    if (child.tagName != 'BR')   

  elem.insertBefore(document.createElement('br'), child);   } 

  else   

 elem.appendChild(document.createElement('br'));}}function 

getElementsByClassName(classname, node) {  var a = [];  var re = new 

RegExp('\\b' + classname + '\\b');  var els = node.getElementsByTagName('*'); 

 for(var i=0,j=els.length; i &lt; j; i++)   if(re.test(els[i].className))

 a.push(els[i]);  return a;}</script> 

</body> 

</html> 

</xforms> 

</xforms> 

</Formularz> 
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Układ informacji w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

NAZWA POLA 
TYP 
POLA 

POLE 
WYM
AGAN
E 

UWAGI ID REFERENCJA 

Obowiazek 
zlozenia 
deklaracji 

Pole 
wyboru 
1 z 4 

TAK  ID0 
wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:I
D0 

Data korekty 
deklaracji 

Pole 
daty 

NIE 

Wyświetlone jeśli 
w id1 wybrano 
korektę/zmiane 
danych 

ID2 
wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:I
D2 

Forma władania 
Pole 
wyboru 
1 z 4 

TAK  ID3 
wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:I
D3 

Dane 
składającego 

Pole 
wyboru 
1 z 3 

TAK  ID4 
wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:I
D4 

Pełna nazwa/Imię 
i Nazwisko 

Pole 
edycji 

NIE  ID5 
wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:I
D5 

PESEL 
Pole 
edycji 

NIE  ID7 
wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:I
D7 

Data urodzenia 
Pole 
daty 

NIE  ID6 
wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:I
D6 

Imię ojca 
Pole 
edycji 

NIE  ID8 
wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:I
D8 

Imie matki 
Pole 
edycji 

NIE  ID9 
wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:I
D9 

Telefon 
Pole 
edycji 

NIE  ID10 
wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:I
D10 

NIP/REGON 
Pole 
edycji 

NIE  ID11 
wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:I
D11 

Adres e-mail 
Pole 
edycji 

NIE  ID12 
wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:I
D12 

 NR RACHUNKU 
BANKOWEGO 

Pole 
edycji 

NIE  ID13 
wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:I
D13 

Kraj 
składającego 

Pole 
edycji 

NIE  ID14 
wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:I
D14 

Województwo 
składającego 

Pole 
edycji 

NIE  ID15 
wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:I
D15 

Powiat 
składającego 

Pole 
edycji 

NIE  ID16 
wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:I
D16 

Gmina 
składającego 

Pole 
edycji 

NIE  ID17 wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:I
D17 

Ulica 
składającego 

Pole 
edycji 

NIE  ID18 
wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:I
D18 

Nr domu/Nr 
lokalu 
składającego 

Pole 
edycji 

NIE  ID19 
wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:I
D19 

Miejscowość  
składającego 

Pole 
edycji 

NIE  ID20 
wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:I
D20 

Kod pocztowy  
składającego 

Pole 
edycji 

NIE  ID21 
wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:I
D21 
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Poczta 
składającego 

Pole 
edycji 

NIE  ID22 
wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:I
D22 

Kraj 
składającego do 
koresponencji 

Pole 
edycji 

NIE  ID23 
wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:I
D23 

Województwo 
składającego do 
koresponencji 

Pole 
edycji 

NIE  ID24 
wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:I
D24 

Powiat 
składającego do 
koresponencji 

Pole 
edycji 

NIE  ID25 
wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:I
D25 

Gmina 
składającego do 
koresponencji 

Pole 
edycji 

NIE  ID26 wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:I
D26 

Ulica 
składającego do 
koresponencji 

Pole 
edycji 

NIE  ID27 
wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:I
D27 

Nr domu/Nr 
lokalu 
składającego do 
koresponencji 

Pole 
edycji 

NIE  ID28 
wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:I
D28 

Miejscowość  
składającego do 
koresponencji 

Pole 
edycji 

NIE  ID29 
wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:I
D29 

Kod pocztowy  
składającego do 
koresponencji 

Pole 
edycji 

NIE  ID30 
wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:I
D30 

Poczta 
składającego do 
koresponencji 

Pole 
edycji 

NIE  ID31 
wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:I
D31 

Imię i Nazwisko 
małżonka 

Pole 
edycji 

NIE  ID32 
wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:I
D32 

PESEL 
małżonka 

Pole 
edycji 

NIE  ID34 
wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:I
D34 

Data urodzenia 
małżonka 

Pole 
daty 

NIE  ID33 
wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:I
D33 

Imię ojca 
małżonka 

Pole 
edycji 

NIE  ID35 
wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:I
D35 

Imie matki 
małżonka 

Pole 
edycji 

NIE  ID36 
wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:I
D36 

Telefon 
małżonka 

Pole 
edycji 

NIE  ID37 
wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:I
D37 

Adres e-mail 
małżonka 

Pole 
edycji 

NIE  ID38 
wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:I
D38 

Kraj małżonka 
Pole 
edycji 

NIE  ID39 
wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:I
D39 

Województwo 
małżonka 

Pole 
edycji 

NIE  ID40 
wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:I
D40 

Powiat 
małżonka 

Pole 
edycji 

NIE  ID41 
wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:I
D41 

Gmina 
małżonka 

Pole 
edycji 

NIE  ID42 wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:I
D42 

Ulica małżonka 
Pole 
edycji 

NIE  ID43 
wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:I
D43 

Nr domu/Nr 
lokalu małżonka 

Pole 
edycji 

NIE  ID44 
wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:I
D44 
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Miejscowość  
małżonka 

Pole 
edycji 

NIE  ID45 
wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:I
D45 

Kod pocztowy  
małżonka 

Pole 
edycji 

NIE  ID46 
wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:I
D46 

Poczta 
małżonka 

Pole 
edycji 

NIE  ID47 
wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:I
D47 

Adres 
nieruchomości 
miejscowość 

Pole 
edycji 

NIE  ID48 
wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:I
D48 

Adres 
nieruchomości 
ulica 

Pole 
edycji 

NIE  ID49 
wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:I
D49 

Adres 
nieruchomości 
nr domu/nr 
lokalu 

Pole 
edycji 

NIE  ID50 
wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:I
D50 

Liczba osób 
zamieszkałych 
 

Pole 
edycji 

NIE  ID51 
wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:I
D51 

Liczba 
mieszkańców 
selektywnie 

Pole 
edycji 

NIE  ID52 
wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:I
D52 

Wysokość 
opłaty 
selektywnie 

Pole 
edycji 

NIE  ID53 
wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:I
D53 

Wysokość 
opłaty słownie 
selektywnie 

Pole 
edycji 

NIE  ID54 
wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:I
D54 

Wysokość 
opłaty 
selektywnie 

Pole 
edycji 

NIE  ID55 
wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:I
D55 

Wysokość 
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Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nietubyć

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisem art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.) - Rada Gminy, uwzględniając konieczność zapewnienia
prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ułatwienia
składania deklaracji, określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego wzór deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
z uwzględnieniem art. 6m ust. 1a i 1b, obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz
pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego; uchwała zawiera także
informację o terminach i miejscu składania deklaracji. Rada Gminy Małkinia Górna określiła wzór deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
odpowiedni dla nieruchomości zamieszkałych. W druku deklaracji wymagane jest podanie danych, o których
mowa w art. 6m ust. 1b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym informacji niezbędnych
do wystawienia tytułu wykonawczego. Ustawodawca uregulował również odpowiedzialność małżonka
podatnika w art. 29 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.),
w którym zapisano, że w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim odpowiedzialność, o której
mowa w art. 26, obejmuje majątek odrębny podatnika oraz majątek wspólny podatnika i jego małżonka.

Potwierdzeniem zasadności wymagania podania w deklaracji danych wskazanych powyżej jest przepis
art. 27 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tytuł wykonawczy zawiera (...) wskazanie
imienia i nazwiska lub firmy zobowiązanego i jego adresu, a także określenie zatrudniającego go pracodawcy
i jego adresu) oraz § 7 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie trybu
postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania
środków egzekucyjnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 656) - nakładający na wierzyciela obowiązek przekazania
organowi egzekucyjnemu „znanych wierzycielowi składników majątkowych zobowiązanego” do których
niewątpliwie zalicza sią także wierzytelność z tytułu wynagrodzenia za pracę.

Zgodnie ze wzorem deklaracji osoba ją składająca może fakultatywnie podać numer rachunku bankowego, na
który będzie zwracana ewentualnie powstała nadpłata w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Przepisy działu III Ordynacji podatkowej w rozdziale 9 określają zasady i tryb postępowania z nadpłatami,
które między innymi podlegają zwrotowi. Fakultatywne podanie przez osobę składającą deklarację o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - danych rachunku bankowego, niewątpliwe przyspieszy
postępowanie podatkowe oraz usprawni działanie organu - Wójta Gminy Małkinia Górna.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.
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