DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
Gdańsk, dnia 20 października 2017 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Ewa Kuczyńska

Poz. 3604

Data: 2017-10-20 15:19:34

UCHWAŁA NR XXXVII/359/17
RADY GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA
z dnia 28 września 2017 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/186/16 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 28 czerwca
2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą
środków komunikacji elektronicznej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 6m i art. 6n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289); art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523)
Rada Gminy Nowa Wieś Lęborska
uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXII/186/16 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 28 czerwca 2016 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji
elektronicznej wprowadza się następujące zmiany:
1) § 5 otrzymuje brzmienie:1. Format elektroniczny deklaracji określonych w § 1 odzwierciedlony jest
w formacie danych XML.
2. Układ informacji i powiązań między nimi, zgodnie z przepisami o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne określa dla deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których:
1) zamieszkują mieszkańcy - załącznik nr 5;
2) nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - załącznik nr 6;
3) znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjnowypoczynkowe, użytkowane jedynie przez część roku - załącznik nr 7;
3. Deklaracje, o których mowa w ust. 2 opisane są w katalogu usług Elektronicznej Platformy Usług
Administracji Publicznej pod adresem: www.epuap.gov.pl lub Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta pod
adresem: https://eboi.nwl.pl.
4. Deklaracje, o których mowa w ust. 2 muszą być przesyłane przez podatników w formie elektronicznej za
pośrednictwem strony internetowej:
1) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (www.epuap.gov.pl) lub
2) Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta (https://eboi.nwl.pl).
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5. Fakt złożenia na serwerze Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej i Elektronicznego
Biura Obsługi Interesanta deklaracji dotyczących wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi określonych w ust. 2, przekazany w formie elektronicznej zostanie potwierdzony przez
wygenerowane w sposób automatyczny urzędowe poświadczenie odbioru.
6. Przekazywanie
za
pośrednictwem
środków
komunikacji
elektronicznej
deklaracji
dotyczących wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonych w ust. 2 musi odbywać
się w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych w nich zawartych oraz
w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem.
7. Deklaracje dotyczące wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określone
w ust. 2 przesyłane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej muszą być opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania
oraz identyfikacji elektronicznej lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z art. 20a
i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
8. Deklaracje dotyczące wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określone
w ust. 2 mogą być składane w formie elektronicznej bez względu na wysokość zobowiązania, kwoty nadpłaty
lub zwrotu opłaty.
§ 2. Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4. Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Wieś Lęborska.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Nowa Wieś Lęborska
mgr Zdzisław Korda
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/359/17
Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska
z dnia 28 września 2017 r.
WYRÓŻNIK ELEKTRONICZNEGO WZORU DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI SKŁADANEJ PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/styl.xsl" ?><wyr:Dokument
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2008/05/09/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:ev="http://www.w3.org/2001/xml-events"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2008/05/09/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2008/05/09/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2008/05/09/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2008/05/09/"
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"
xsi:schemaLocation="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/
http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/schemat.xsd">
<wyr:OpisDokumentu>
<meta:Data typDaty="opublikowany"><meta:Czas>2017-0920</meta:Czas></meta:Data><meta:Identyfikator
typIdentyfikatora="JednolityIdentyfikator"><meta:Wartosc>http://crd.gov.pl/wzor/2017/09/20/4452/wyrozn
ik.xml</meta:Wartosc></meta:Identyfikator><meta:RodzajDokumentu>
<meta:Kategoria>tekst</meta:Kategoria>
</meta:RodzajDokumentu>
<meta:Relacja><meta:Identyfikator
typIdentyfikatora="URIXSD"><meta:Wartosc>http://crd.gov.pl/wzor/2017/09/20/4452/schemat.xsd</meta:
Wartosc></meta:Identyfikator><meta:RodzajRelacji>maZrodlo</meta:RodzajRelacji></meta:Relacja><met
a:Relacja><meta:Identyfikator
typIdentyfikatora="URIXSL"><meta:Wartosc>http://crd.gov.pl/wzor/2017/09/20/4452/styl.xsl</meta:Warto
sc></meta:Identyfikator><meta:RodzajRelacji>maFormat</meta:RodzajRelacji></meta:Relacja></wyr:Opi
sDokumentu>
<wyr:DaneDokumentu>
<str:Naglowek>
<str:NazwaDokumentu>Wyróżnik wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy</str:NazwaDokumentu>
</str:Naglowek>
<str:Nadawcy>
<meta:Podmiot typPodmiotu="TworcaWyroznika">
<inst:Instytucja>
<inst:NazwaInstytucji>Urząd Gminy w Nowej Wsi
Lęborskiej</inst:NazwaInstytucji>
<adr:Adres>
<adr:KodPocztowy>84-351</adr:KodPocztowy>
<adr:Miejscowosc>Nowa Wieś
Lęborska</adr:Miejscowosc>
<adr:Ulica>Grunwaldzka</adr:Ulica>
<adr:Budynek>24</adr:Budynek>
<adr:Wojewodztwo>pomorskie</adr:Wojewodztwo>
</adr:Adres>
</inst:Instytucja>
</meta:Podmiot>
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</str:Nadawcy>
</wyr:DaneDokumentu>
<wyr:TrescDokumentu format="text/xml" kodowanie="XML">
<wyr:Wartosc>
<wyr:NazwaDokumentu>Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy</wyr:NazwaDokumentu>
<wyr:RodzajDokumentu>deklaracja</wyr:RodzajDokumentu>
<wyr:PodstawaPrawna>
<wyr:NazwaPodstawy>Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach</wyr:NazwaPodstawy>
<wyr:JednolityIdentyfikatorPodstawy>URI://Dziennik_Ustaw/2017/1289/6n/1/2/a</wyr:JednolityI
dentyfikatorPodstawy>
</wyr:PodstawaPrawna>
<wyr:WaznoscWzoru typDaty="waznosci">
<meta:Od>2017-09-01</meta:Od>
</wyr:WaznoscWzoru>
<wyr:OpisWzoru>Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy.</wyr:OpisWzoru>
</wyr:Wartosc>
</wyr:TrescDokumentu>
<ds:Signature Id="ID-dc2b66f0-9e00-11e7-857c-005056880b4f"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"><ds:SignedInfo Id="ID-dc299230-9e00-11e7-857c005056880b4f" xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2008/05/09/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:ev="http://www.w3.org/2001/xml-events"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2008/05/09/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2008/05/09/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2008/05/09/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2008/05/09/"
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"><ds:CanonicalizationMethod
Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/><ds:SignatureMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"/><ds:Reference Id="ID-dc29b940-9e00-11e7857c-005056880b4f" URI=""><ds:Transforms><ds:Transform
Algorithm="http://www.w3.org/TR/1999/REC-xpath-19991116"><ds:XPath
xmlns:xades="http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2#">not(ancestor-orself::ds:Signature)</ds:XPath></ds:Transform></ds:Transforms><ds:DigestMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/><ds:DigestValue>ZIZt6UHLmSiavmooI3HJbRG
bDRo=</ds:DigestValue></ds:Reference><ds:Reference Id="ID-dc2af1c0-9e00-11e7-857c-005056880b4f"
URI="schemat.xsd"><ds:DigestMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/><ds:DigestValue>liG/mR1uB7F/8vW0EW10Gpu
qo0g=</ds:DigestValue></ds:Reference><ds:Reference Id="ID-dc2b18d0-9e00-11e7-857c-005056880b4f"
URI="styl.xsl"><ds:DigestMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/><ds:DigestValue>UmTZMW5zcIBVrxLAhNKR3
AY2BFk=</ds:DigestValue></ds:Reference><ds:Reference Id="ID-dc3be1b2-9e00-11e7-857c005056880b4f" Type="http://uri.etsi.org/01903#SignedProperties" URI="#ID-dc3be1b0-9e00-11e7-857c005056880b4f"><ds:Transforms><ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n20010315"/></ds:Transforms><ds:DigestMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/><ds:DigestValue>dXILj7OKwuv57UY7CGZcVA
amjrk=</ds:DigestValue></ds:Reference></ds:SignedInfo><ds:SignatureValue Id="ID-dc566e90-9e0011e7-857c-
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005056880b4f">VfVRCJX2ptKN8hn+CAbNH0hWaythyMvmMrV3hSB24+i43XLfHEJNI8eGbos3NzlP9
Ah+OeSPmYupph6J5fyIxIky26Cg5uveu4GxHx2NimgN7wu+FUdgso+yHhJNdKDXpKctDUdnNDyzPaGt
wOsaxbSV+z732ECyl0umhl5gvZh3TdUqiEZCRte9mmVNQdiAGoiwc8bAbqKpKPX/K5kP+sYvylIrRiVL
VsZ7TyKKaiPcLniDFBfgfICLBjEaNNAw+p8ms8zTRs5+TVuLQrKCgjos7+33PiicN0A8YWSEPnV4P5S
KXWEa5+9S5RjwF8tYMHWqahQkvcVx2RXTbbjHLw==</ds:SignatureValue><ds:KeyInfo><ds:X509Da
ta><ds:X509Certificate>
MIIFAzCCA+ugAwIBAgIUBnwuqkZHTZ/F/75AeydKE8YUArswDQYJKoZIhvcNAQEF
BQAwgakxCzAJBgNVBAYTAlBMMTgwNgYDVQQKDC9Qb2xza2EgV3l0d8Ozcm5pYSBQ
YXBpZXLDs3cgV2FydG/Fm2Npb3d5Y2ggUy5BLjE9MDsGA1UECww0U2lnaWxsdW0g
UG9sc2tpZSBDZW50cnVtIENlcnR5ZmlrYWNqaSBFbGVrdHJvbmljem5lajEhMB8G
A1UEAwwYU2lnaWxsdW0gUENDRSAtIENBTGV2ZWwzMB4XDTE3MDQxMjE0NDIxMFoX
DTIwMDQxMjIzNTk1OVowMzELMAkGA1UEBhMCUEwxDjAMBgNVBAoMBU1TV2lBMRQw
EgYDVQQDDAtlUFVBUCBDUlcgMjCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoC
ggEBAIqJ9J0Il+JG+57UHERjND5G/i7nWG+fNp9XpHoIzNbKNYwIAujLmWoRNx3z
Kbt29MKa0c7Tpy8hqYIhIGo+HP+577gu1R7VUr5GPXtj7XJTTVlPrsFoQGVs2jMW
gewHs6OF87dqu3TTLh0fVxPWMnfWQ2pJuQY+wzZOJkOjr3eA5l75ncadKt7eL62H
rQPrn5VBTzYKWbo39hSMjjRw0Z1C7L2PZAARx740ERHahGHRFXQUbR9cWeptKZHn
MuArZ7gWqcgq3nxQt887wMZIL2V3bJquAVsHo5+kP1PoZ9pstt3gHforNzUp8GkP
ICumOeEqhrtuk6leNsB1N00Ye9sCAwEAAaOCAZYwggGSMA4GA1UdDwEB/wQEAwIG
wDAMBgNVHRMBAf8EAjAAMIIBLgYDVR0gAQH/BIIBIjCCAR4wggEaBgsqhGgBhvcY
AYN0BTCCAQkwLwYIKwYBBQUHAgEWI2h0dHA6Ly93d3cuc2lnaWxsdW0ucGwvcmVw
b3p5dG9yaXVtMIHVBggrBgEFBQcCAjCByDAzFixQb2xza2EgV3l0d/NybmlhIFBh
cGllcvN3IFdhcnRvnGNpb3d5Y2ggUy5BLjADAgEBHoGQAEMAZQByAHQAeQBmAGkA
awBhAHQAIAB3AHkAawBvAHIAegB5AHMAdAB5AHcAYQBuAHkAIABkAG8AIAB3AGUA
cgB5AGYAaQBrAGEAYwBqAGkAIABwAG8AZABwAGkAcwB1ACAAUAByAG8AZgBpAGwA
dQAgAFoAYQB1AGYAYQBuAGUAZwBvACAAZQBQAFUAQQBQMEAGA1UdHwQ5MDcwNaAz
oDGGL2h0dHA6Ly8xOTMuMTc4LjE2NC4xNi9yZXBvenl0b3JpdW0vY2FsZXZlbDMu
Y3JsMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAA4IBAQBMyOthopuFlKIfb3+6OAfXR08T6RkBr9Nt
+ZJwtwMqWV28DPYAad+sZsXujPTz3xS44yI25K9IjAVMIoX0VuK/UM1+hlNBO4+C
tm7zrEB7Fxs31Qzz/kUsiL+0YUoWqCHR9Kbk7ANsZsfXHTGhZzD7rDlfT8nCBcFb
FU+16B6tS9138KIxgdYcNuG/SS8cTPazb/l6G2DL2KwIWtcWlTwdyw/dp/T5pXEr
d30VZGzgiiLGO07762vXUDeofBXwcdGaE2ZCN2Hz27Njaw7JgChqlgtIzFdYSHJn
zzRkgjoeqfnnf5qYPGONYZ6iiSFUQCjBV3Hc+wBlsMYvVHImOmxC
</ds:X509Certificate></ds:X509Data></ds:KeyInfo><ds:Object><xades:QualifyingProperties Id="IDdc3be1b1-9e00-11e7-857c-005056880b4f" Target="#ID-dc2b66f0-9e00-11e7-857c-005056880b4f"
xmlns:xades="http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2#"><xades:SignedProperties Id="ID-dc3be1b0-9e00-11e7857c-005056880b4f" xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2008/05/09/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:ev="http://www.w3.org/2001/xml-events"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2008/05/09/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2008/05/09/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2008/05/09/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2008/05/09/"
xmlns:wyr="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/" xmlns:xades="http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2#"
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/XMLSchemainstance"><xades:SignedSignatureProperties><xades:SigningTime>2017-0920T12:40:19Z</xades:SigningTime><xades:SigningCertificate><xades:Cert><xades:CertDigest><ds:Diges
tMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/><ds:DigestValue>LqAE+PPaRxYnnhvnHPgtRc7
ehYU=</ds:DigestValue></xades:CertDigest><xades:IssuerSerial><ds:X509IssuerName>CN=Sigillum
PCCE - CALevel3, OU=Sigillum Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej, O=Polska Wytwórnia
Papierów Wartościowych S.A.,
C=PL</ds:X509IssuerName><ds:X509SerialNumber>370233021361322591318289520751053587416961
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52251</ds:X509SerialNumber></xades:IssuerSerial></xades:Cert></xades:SigningCertificate><xades:Sign
aturePolicyIdentifier><xades:SignaturePolicyImplied/></xades:SignaturePolicyIdentifier></xades:SignedSi
gnatureProperties><xades:SignedDataObjectProperties><xades:DataObjectFormat ObjectReference="#IDdc29b940-9e00-11e7-857c005056880b4f"><xades:Description/><xades:MimeType>text/xml</xades:MimeType></xades:DataObject
Format><xades:DataObjectFormat ObjectReference="#ID-dc2af1c0-9e00-11e7-857c005056880b4f"><xades:Description>schemat.xsd</xades:Description><xades:MimeType>text/xml</xades:
MimeType></xades:DataObjectFormat><xades:DataObjectFormat ObjectReference="#ID-dc2b18d0-9e0011e7-857c005056880b4f"><xades:Description>styl.xsl</xades:Description><xades:MimeType>text/xml</xades:Mim
eType></xades:DataObjectFormat></xades:SignedDataObjectProperties></xades:SignedProperties></xade
s:QualifyingProperties></ds:Object></ds:Signature></wyr:Dokument>

SCHEMAT ELEKTRONICZNEGO WZORU DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI SKŁADANEJ PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
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://crd.gov.pl/wzor/2017/09/20/4452/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified"
targetNamespace="http://crd.gov.pl/wzor/2017/09/20/4452/" xml:lang="pl">
<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd"/>
<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"/>
<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd"/>
<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"/>
<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd"/>
<xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd"/>
<xs:simpleType name="Tekst4Typ">
<xs:restriction base="xsd:string">
<xs:maxLength value="4"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Tekst3Typ">
<xs:restriction base="xsd:string">
<xs:maxLength value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Tekst1000Typ">
<xs:restriction base="xsd:string">
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<xs:maxLength value="1000"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="Wartosc_type">
<xs:all>
<xs:element name="Naglowek" type="wnio:NaglowekTyp"/>
<xs:element name="MiejsceSkladaniaDeklaracji" type="str:Tekst200Typ"/>
<xs:element name="Podmiot1" type="wnio:Podmiot1Typ"/>
<xs:element name="PrzyczynyZlozeniaDeklaracji" type="wnio:Zmiany"/>
<xs:element name="PoprzednieMiejsceSkladania" type="str:Tekst200Typ"/>
<xs:element name="celZlozenia" type="str:Tekst200Typ"/>
<xs:element name="data" type="str:Tekst200Typ"/>
<xs:element name="uzasadnieniePrzyczynZmiany" type="wnio:Tekst1000Typ"/>
<xs:element name="adresNieruchomosci" type="wnio:adresNieruchomosciTyp"/>
<xs:element name="mieszkancyTak" type="str:Tekst200Typ"/>
<xs:element name="mieszkancyNie" type="str:Tekst200Typ"/>
<xs:element name="zabudowaWielorodzinna" type="str:Tekst200Typ"/>
<xs:element name="domkiLetniskowe" type="str:Tekst200Typ"/>
<xs:element name="zwolnienie" type="str:Tekst200Typ"/>
<xs:element name="popiol" type="str:Tekst200Typ"/>
<xs:element name="kompostownik" type="str:Tekst200Typ"/>
<xs:element name="pojemnoscKompostownika" type="str:Tekst200Typ"/>
<xs:element name="selekcja" type="str:Tekst200Typ"/>
<xs:element name="liczbaOsob" type="str:Tekst200Typ"/>
<xs:element name="liczbaOsobNiepelnoletnich" type="str:Tekst200Typ"/>
<xs:element name="liczbaOsobZameldowanychNiezamieszkujacych"
type="str:Tekst200Typ"/>
<xs:element name="woda" type="str:Tekst200Typ"/>
<xs:element name="powierzchnia" type="str:Tekst200Typ"/>
<xs:element name="liczbaGospodarstw" type="str:Tekst200Typ"/>
<xs:element name="liczbaDomkow" type="str:Tekst200Typ"/>
<xs:element name="stawka" type="str:Tekst200Typ"/>
<xs:element name="oplata" type="str:Tekst200Typ"/>
<xs:element name="imie" type="str:Tekst200Typ"/>
<xs:element name="nazwisko" type="str:Tekst200Typ"/>
<xs:element name="dataWypelnienia" type="str:Tekst200Typ"/>
<xs:element name="daneWspolwlascicieli" type="str:Tekst200Typ"/>
<xs:element name="uwagi" type="str:Tekst200Typ"/>
<xs:element name="Pouczenie" type="wnio:Tekst1000Typ"/>
<xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="pojemniki"
type="wnio:pojemnikiTyp">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Dane dotyczące
pojemników</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="wspolwlasciciele"
type="wnio:wspolwlascicieleTyp">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Dane dotyczące
współwłaścicieli</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="dodatkowe"
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type="wnio:dodatkoweTyp">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Dane dodatkowe niemożliwe do
zaklasyfikowania (bez znaczenia dla dziedzinowego modelu danych), o kontekście wynikającym z
umiejscowienia na wizualizacji</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:all>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="pojemnikiTyp">
<xs:sequence>
<xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="pojemnik"
type="wnio:pojemnikTyp">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Dane szczegółowe dotyczące
pojemnika</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="pojemnikTyp">
<xs:all>
<xs:element minOccurs="0" name="pojemnik"
type="wnio:Pojemnikinaodpadykomunalne"/>
<xs:element minOccurs="0" name="stawka" type="str:Tekst200Typ"/>
<xs:element minOccurs="0" name="liczbaPojemnikow" type="str:Tekst200Typ"/>
<xs:element minOccurs="0" name="czestotliwosc"
type="wnio:Czstotliwociodbioru"/>
<xs:element minOccurs="0" name="oplata" type="str:Tekst200Typ"/>
</xs:all>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="wspolwlascicieleTyp">
<xs:sequence>
<xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="wspolwlasciciel"
type="wnio:Podmiot1Typ">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Dane szczegółowe dotyczące
współwłaściciela</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="dodatkoweTyp">
<xs:sequence>
<xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="poleDodatkowe"
type="xsd:string">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Pozycja dodatkowa bez znaczenia dla
dziedzinowego modelu danych, o kontekście wynikającym z umiejscowienia na
wizualizacji</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
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<xs:complexType name="NaglowekTyp">
<xs:sequence>
<xs:element name="KodFormularza" type="wnio:Tekst4Typ"/>
<xs:element name="WariantFormularza" type="str:Tekst200Typ"/>
<xs:element name="Rok" type="str:Tekst200Typ"/>
<xs:element name="WersjaSchemy" type="wnio:Tekst3Typ"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Podmiot1Typ">
<xs:all>
<xs:element name="sposobWladania" type="wnio:Sposobywadania"/>
<xs:element name="OsobaNiefizyczna" type="wnio:OsobaNiefizycznaTyp"/>
<xs:element name="OsobaFizyczna" type="wnio:OsobaFizycznaTyp"/>
<xs:element ref="oso:NIP"/>
<xs:element name="Telefon1" type="str:Tekst200Typ"/>
<xs:element name="Telefon2" type="str:Tekst200Typ"/>
<xs:element name="Email" type="str:Tekst200Typ"/>
<xs:element name="AdresZamieszkaniaSiedziby"
type="wnio:AdresZamieszkaniaSiedzibyTyp"/>
<xs:element name="AdresDoKorespondencji"
type="wnio:AdresDoKorespondencjiTyp"/>
</xs:all>
<xs:attribute name="rola">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="podatnik"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="rodzaj">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:byte">
<xs:enumeration value="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>osoba
fizyczna</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="2">
<xs:annotation>
<xs:documentation>podatnik niebędący osoba
fizyczną</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="OsobaNiefizycznaTyp">
<xs:all>
<xs:element name="NazwaPelna" type="str:Tekst200Typ"/>
<xs:element minOccurs="0" name="NazwaSkrocona" type="str:Tekst200Typ"/>
<xs:element minOccurs="0" name="KRS" type="str:Tekst200Typ"/>
<xs:element minOccurs="0" name="REGON" type="str:Tekst200Typ"/>
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</xs:all>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="OsobaFizycznaTyp">
<xs:all>
<xs:element ref="oso:PESEL"/>
<xs:element ref="oso:Nazwisko"/>
<xs:element ref="oso:Imie"/>
<xs:element ref="oso:ImieOjca"/>
<xs:element ref="oso:ImieMatki"/>
<xs:element name="DataUrodzenia" type="str:Tekst200Typ"/>
</xs:all>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="AdresZamieszkaniaSiedzibyTyp">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="adr:AdresTyp">
<xs:sequence>
<xs:element minOccurs="0" name="KrajOpisowo"
type="str:Tekst200Typ"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="rodzajAdresu">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="RAD">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Adres
zamieszkania lub siedziby</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="AdresDoKorespondencjiTyp">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="adr:AdresTyp">
<xs:sequence>
<xs:element minOccurs="0" name="KrajOpisowo"
type="str:Tekst200Typ"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="rodzajAdresu">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="RAD">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Adres do
korespondencji</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:extension>
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</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="adresNieruchomosciTyp">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="adr:AdresTyp">
<xs:sequence>
<xs:element minOccurs="0" name="KrajOpisowo"
type="str:Tekst200Typ"/>
<xs:element minOccurs="0" name="Dzialka"
type="str:Tekst200Typ"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="rodzajAdresu">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="RAD">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Adres
nieruchomości</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TrescDokumentu_type">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
<xs:sequence>
<xs:element name="Wartosc" type="wnio:Wartosc_type"/>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Dokument_type">
<xs:sequence>
<xs:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp"/>
<xs:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp"/>
<xs:element name="TrescDokumentu" type="wnio:TrescDokumentu_type"/>
<xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="ds:Signature"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xsd:simpleType name="Pojemnikinaodpadykomunalne">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:enumeration value="_7000">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Pojemnik 7000 l zmieszane</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="_360">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Pojemnik 360 l -
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zmieszane</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="_120s">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Pojemnik 120 l segregowane</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="_240">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Pojemnik 240l zmieszane</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="_110">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Pojemnik 110 l zmieszane</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="_60">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Pojemnik 60 l (z)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="_5000s">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Pojemnik 5000 l segregowane</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="_120">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Pojemnik 120 l zmieszane</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="_7000s">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Pojemnik 7000 l segregowane</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="_60s">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Pojemnik 60 l (s)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="_10000s">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Pojemnik 10000 l segregowane</xsd:documentation>
</xsd:annotation>

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

– 13 –

Poz. 3604

</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="_5000">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Pojemnik 5000 l zmieszane</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="_10000">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Pojemnik 10000 l zmieszane</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="_240s">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Pojemnik 240 l segregowane</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="_1100">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Pojemnik 1100 l zmieszane</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="_360s">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Pojemnik 360 l segregowane</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="_110s">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Pojemnik 110 l segregowane</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="_1100s">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Pojemnik 1100 l segregowane</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Czstotliwociodbioru">
<xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Sposobywadania">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:enumeration value="wz">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>współdzierżawa</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
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</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="uk">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>użytkownik</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ww">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>współużytkowanie
wieczyste</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="sm">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>samoistny posiadacz</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="wl">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>własność</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="uw">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>użytkowanie wieczyste</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="wm">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>współwłasność
małżeńska</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="dz">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>dzierżawa</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ws">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>współwłasność</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="wd">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>władający</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="rd">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>rodzina płatnika</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="in">

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

– 15 –

Poz. 3604

<xsd:annotation>
<xsd:documentation>inne sposoby władania</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Zmiany">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:enumeration value="PIE">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Pierwsza deklaracja</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="DEC">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Decyzja wymiarowa</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ZM_N">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>ZMIANA NAZWISKA WŁAŚCICIELA
NIERUCHOMOŚCI</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="UM_Z">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>UMORZENIE ZALEGŁOŚCI DECYZJA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BN">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Błędne naliczenie
opłaty</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="DEC_K_">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>KOREKTA DECYZJI
WYMIAROWEJ</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ZM_D">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W
DEKLARACJI</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ZMZ">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>ZMIANA ZARZĄDCY
NIERUCHOMOŚCI</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
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<xsd:enumeration value="Z_DEK">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>ZŁOŻENIE
DEKLARACJI</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KOR">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Korekta deklaracji</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ZMW">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Zmiana właściciela</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xs:element name="Dokument" type="wnio:Dokument_type"/>
</xs:schema>

STYL ELEKTRONICZNEGO WZORU DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI SKŁADANEJ PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xsl:stylesheet
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
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://crd.gov.pl/wzor/2017/09/20/4452/" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" version="1.0"><xsl:template match="/"><xsl:for-each
select="wnio:Dokument"><html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><head><meta
content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="Content-Type"/><style type="text/css">body {
background-color: #FFFFFF; color: #000000; font-family: 'Arial', sans-serif; font-size: 9pt; margin: 0;
padding: 1px 2%;
}
table {
font-size: 9pt;
border-collapse: collapse;
}
tr {
page-break-inside: avoid;
}
td {
border: 1px solid black; vertical-align: top; height: 2.1em;
}
.opis {
font-size: 0.67em; margin-bottom: 0.2em; text-align: left; font-weight: bold; text-transform: none;
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}
.wskazowka {
display: none;
}
table.naglowek {
background-color: #d3d3d3;
}
td.naglowek {
height: 0px;
}
div.naglowek {
font-weight: bold;
}
div.tytul {
font-size: 1.5em;
font-weight: bold;
text-align: center;
}</style></head><body><table class="naglowek" width="100.0%"><tr><td class="naglowek"><div
class="tytul" width="100.0%"><div style="text-align:center;">DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI<br/>składana przez właścicieli nieruchomości,
na których zamieszkują mieszkańcy</div></div></td></tr></table><table width="100.0%"><tr><td
style="text-align: center;" width="100%"><div class="opis"><div style="text-align:center;">na
rok</div></div><div class="wypelnione"><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Naglowek/wnio:Rok"/></div></td></t
r></table><table width="100.0%"><tr><td width="15%"><b>Podstawa prawna:</b></td><td
width="85%"><b>Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach</b></td></tr><tr><td width="15%"><b>Składający:</b></td><td width="85%">Właściciel
nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach</td></tr><tr><td width="15%"><b>Termin składania:</b></td><td width="85%"><b>w ciągu
14 dni od dnia:</b><br/>- zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,<br/>- w którym
nastąpiły zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty</td></tr></table><table
class="naglowek" width="100.0%"><tr><td class="naglowek"><div class="naglowek"
width="100.0%">A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI</div></td></tr></table><table
width="100.0%"><tr><td width="100.0%"><b>Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej<br/>ul.
Grunwaldzka 24<br/>84-351 Nowa Wieś Lęborska</b></td></tr></table><table class="naglowek"
width="100.0%"><tr><td class="naglowek"><div class="naglowek" width="100.0%">B. OBOWIĄZEK
ZŁOŻENIA DEKLARACJI</div></td></tr></table><table width="100.0%"><tr><td colspan="1"
width="100.0%"><div class="opis">Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji<span
class="wskazowka"> (wybrać właściwą pozycję)</span></div><div
class="wypelnione"><xsl:choose><xsl:when
test="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:PrzyczynyZlozeniaDeklaracji='PIE'"><in
put checked="checked" class="checkboxListy" disabled="disabled"
type="checkbox"/></xsl:when><xsl:otherwise><input class="checkboxListy" disabled="disabled"
type="checkbox"/></xsl:otherwise></xsl:choose>Pierwsza deklaracja<xsl:choose><xsl:when
test="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:PrzyczynyZlozeniaDeklaracji='ZM_D'">
<input checked="checked" class="checkboxListy" disabled="disabled"
type="checkbox"/></xsl:when><xsl:otherwise><input class="checkboxListy" disabled="disabled"
type="checkbox"/></xsl:otherwise></xsl:choose>Zmiana danych zawartych w
deklaracji<xsl:choose><xsl:when
test="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:PrzyczynyZlozeniaDeklaracji='KOR'"><
input checked="checked" class="checkboxListy" disabled="disabled"
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type="checkbox"/></xsl:when><xsl:otherwise><input class="checkboxListy" disabled="disabled"
type="checkbox"/></xsl:otherwise></xsl:choose>Korekta deklaracji</div></td></tr><tr><td colspan="1"
width="100.0%"><div class="opis">Data zaistnienia zmiany (DD.MM.RRRR)</div><div
class="wypelnione"><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:dodatkowe/wnio:poleDodatkowe[1]"/>
</div></td></tr><tr><td colspan="1" width="100.0%"><div class="opis">Uzasadnienie<span
class="wskazowka"> <i>(wypełnić w przypadku zmiany danych w deklaracji lub korekty deklaracji) <b>pole nieobowiązkowe</b></i></span></div><div class="wypelnione"><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:uzasadnieniePrzyczynZmiany"/></div
></td></tr></table><table class="naglowek" width="100.0%"><tr><td class="naglowek"><div
class="naglowek" width="100.0%">C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ</div></td></tr></table><table
width="100.0%"><tr><td width="100.0%"><div class="opis"><span class="wskazowka"> (zaznaczyć
właściwą pozycję)</span></div><div class="wypelnione"><xsl:choose><xsl:when
test="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot1/wnio:sposobWladania='wl'"><
input checked="checked" class="checkboxListy" disabled="disabled"
type="checkbox"/></xsl:when><xsl:otherwise><input class="checkboxListy" disabled="disabled"
type="checkbox"/></xsl:otherwise></xsl:choose>własność<xsl:choose><xsl:when
test="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot1/wnio:sposobWladania='ws'">
<input checked="checked" class="checkboxListy" disabled="disabled"
type="checkbox"/></xsl:when><xsl:otherwise><input class="checkboxListy" disabled="disabled"
type="checkbox"/></xsl:otherwise></xsl:choose>współwłasność<xsl:choose><xsl:when
test="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot1/wnio:sposobWladania='sm'">
<input checked="checked" class="checkboxListy" disabled="disabled"
type="checkbox"/></xsl:when><xsl:otherwise><input class="checkboxListy" disabled="disabled"
type="checkbox"/></xsl:otherwise></xsl:choose>samoistny posiadacz<xsl:choose><xsl:when
test="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot1/wnio:sposobWladania='dz'"><
input checked="checked" class="checkboxListy" disabled="disabled"
type="checkbox"/></xsl:when><xsl:otherwise><input class="checkboxListy" disabled="disabled"
type="checkbox"/></xsl:otherwise></xsl:choose>dzierżawa<xsl:choose><xsl:when
test="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot1/wnio:sposobWladania='uw'">
<input checked="checked" class="checkboxListy" disabled="disabled"
type="checkbox"/></xsl:when><xsl:otherwise><input class="checkboxListy" disabled="disabled"
type="checkbox"/></xsl:otherwise></xsl:choose>użytkowanie wieczyste<xsl:choose><xsl:when
test="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot1/wnio:sposobWladania='ww'">
<input checked="checked" class="checkboxListy" disabled="disabled"
type="checkbox"/></xsl:when><xsl:otherwise><input class="checkboxListy" disabled="disabled"
type="checkbox"/></xsl:otherwise></xsl:choose>współużytkowanie wieczyste<xsl:choose><xsl:when
test="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot1/wnio:sposobWladania='in'"><
input checked="checked" class="checkboxListy" disabled="disabled"
type="checkbox"/></xsl:when><xsl:otherwise><input class="checkboxListy" disabled="disabled"
type="checkbox"/></xsl:otherwise></xsl:choose>inne sposoby władania</div><div class="opis"><span
class="wskazowka">Wypełnić w przypadku wybrania opcji</span> Inny podmiot władający
nieruchomością</div><div class="wypelnione"><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:dodatkowe/wnio:poleDodatkowe[2]"/>
</div></td></tr></table><table class="naglowek" width="100.0%"><tr><td class="naglowek"><div
class="naglowek" width="100.0%">D. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO
DEKLARACJĘ</div></td></tr></table><table width="100.0%"><tr><td colspan="6"
width="100.0%"><i>* dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi ** dotyczy
właścicieli nieruchomości nie będących osobami fizycznymi</i></td></tr><tr><td colspan="3"
width="50.0%"><div class="opis">Nazwisko*</div><div class="wypelnione"><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot1/wnio:OsobaFizyczna/oso:Na
zwisko"/></div></td><td colspan="3" width="50.0%"><div class="opis">Imię*</div><div
class="wypelnione"><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot1/wnio:OsobaFizyczna/oso:Im
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ie"/></div></td></tr><tr><td colspan="6" width="100.0%"><div class="opis">Nazwa pełna**</div><div
class="wypelnione"><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot1/wnio:OsobaNiefizyczna/wni
o:NazwaPelna"/></div></td></tr><tr><td colspan="2" width="25.0%"><div class="opis">Imię
ojca*</div><div class="wypelnione"><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot1/wnio:OsobaFizyczna/oso:Im
ieOjca"/></div></td><td colspan="1" width="25.0%"><div class="opis">Imię matki*</div><div
class="wypelnione"><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot1/wnio:OsobaFizyczna/oso:Im
ieMatki"/></div></td><td colspan="1" width="20%"><div class="opis">PESEL*</div><div
class="wypelnione"><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot1/wnio:OsobaFizyczna/oso:P
ESEL"/></div></td><td colspan="2" width="30%"><div class="opis">NIP**</div><div
class="wypelnione"><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot1/oso:NIP"/></div></td></tr>
<tr><td colspan="3" width="50.0%"><div class="opis">Nazwa skrócona**</div><div
class="wypelnione"><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot1/wnio:OsobaNiefizyczna/wni
o:NazwaSkrocona"/></div></td><td colspan="1" width="19.0%"><div class="opis">Nr
KRS**</div><div class="wypelnione"><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot1/wnio:OsobaNiefizyczna/wni
o:KRS"/></div></td><td colspan="2" width="30.0%"><div class="opis">REGON**</div><div
class="wypelnione"><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot1/wnio:OsobaNiefizyczna/wni
o:REGON"/></div></td></tr><tr><td colspan="3" width="50.0%"><div class="opis">Numer
telefonu</div><div class="wypelnione"><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot1/wnio:Telefon1"/></div></td
><td colspan="3" width="50.0%"><div class="opis">Adres poczty elektronicznej właściciela
nieruchomości</div><div class="wypelnione"><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot1/wnio:Email"/></div></td><
/tr><tr><td colspan="3" width="50.0%"><div class="opis">Miejscowość</div><div
class="wypelnione"><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot1/wnio:AdresZamieszkaniaSie
dziby/adr:Miejscowosc"/></div></td><td colspan="3" width="50.0%"><div class="opis">Ulica</div><div
class="wypelnione"><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot1/wnio:AdresZamieszkaniaSie
dziby/adr:Ulica"/></div></td></tr><tr><td colspan="1" width="17.0%"><div class="opis">Nr
domu</div><div class="wypelnione"><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot1/wnio:AdresZamieszkaniaSie
dziby/adr:Budynek"/></div></td><td colspan="1" width="17.0%"><div class="opis">Nr lokalu</div><div
class="wypelnione"><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot1/wnio:AdresZamieszkaniaSie
dziby/adr:Lokal"/></div></td><td colspan="1" width="14.0%"><div class="opis">Kod
pocztowy</div><div class="wypelnione"><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot1/wnio:AdresZamieszkaniaSie
dziby/adr:KodPocztowy"/></div></td><td colspan="3" width="50.0%"><div
class="opis">Poczta</div><div class="wypelnione"><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot1/wnio:AdresZamieszkaniaSie
dziby/adr:Poczta"/></div></td></tr></table><xsl:for-each
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:wspolwlasciciele/wnio:wspolwlascicie
l"><table width="100.0%"><tr><td colspan="6" width="100.0%"><b>DANE KOLEJNEGO
WSPÓŁWŁAŚCICIELA</b></td></tr><tr><td colspan="3" width="50.0%"><div
class="opis">Nazwisko*</div><div class="wypelnione"><xsl:value-of
select="wnio:OsobaFizyczna/oso:Nazwisko"/></div></td><td colspan="3" width="50.0%"><div
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class="opis">Imię*</div><div class="wypelnione"><xsl:value-of
select="wnio:OsobaFizyczna/oso:Imie"/></div></td></tr><tr><td colspan="6" width="100.0%"><div
class="opis">Nazwa pełna**</div><div class="wypelnione"><xsl:value-of
select="wnio:OsobaNiefizyczna/wnio:NazwaPelna"/></div></td></tr><tr><td colspan="2"
width="25.0%"><div class="opis">Imię ojca*</div><div class="wypelnione"><xsl:value-of
select="wnio:OsobaFizyczna/oso:ImieOjca"/></div></td><td colspan="1" width="25.0%"><div
class="opis">Imię matki*</div><div class="wypelnione"><xsl:value-of
select="wnio:OsobaFizyczna/oso:ImieMatki"/></div></td><td colspan="1" width="20%"><div
class="opis">PESEL*</div><div class="wypelnione"><xsl:value-of
select="wnio:OsobaFizyczna/oso:PESEL"/></div></td><td colspan="2" width="30%"><div
class="opis">NIP**</div><div class="wypelnione"><xsl:value-of
select="oso:NIP"/></div></td></tr><tr><td colspan="3" width="50.0%"><div class="opis">Nazwa
skrócona**</div><div class="wypelnione"><xsl:value-of
select="wnio:OsobaNiefizyczna/wnio:NazwaSkrocona"/></div></td><td colspan="1"
width="19.0%"><div class="opis">Nr KRS**</div><div class="wypelnione"><xsl:value-of
select="wnio:OsobaNiefizyczna/wnio:KRS"/></div></td><td colspan="2" width="30.0%"><div
class="opis">REGON**</div><div class="wypelnione"><xsl:value-of
select="wnio:OsobaNiefizyczna/wnio:REGON"/></div></td></tr><tr><td colspan="3"
width="50.0%"><div class="opis">Numer telefonu</div><div class="wypelnione"><xsl:value-of
select="wnio:Telefon1"/></div></td><td colspan="3" width="50.0%"><div class="opis">Adres poczty
elektronicznej właściciela nieruchomości</div><div class="wypelnione"><xsl:value-of
select="wnio:Email"/></div></td></tr><tr><td colspan="3" width="50.0%"><div
class="opis">Miejscowość</div><div class="wypelnione"><xsl:value-of
select="wnio:AdresZamieszkaniaSiedziby/adr:Miejscowosc"/></div></td><td colspan="3"
width="50.0%"><div class="opis">Ulica</div><div class="wypelnione"><xsl:value-of
select="wnio:AdresZamieszkaniaSiedziby/adr:Ulica"/></div></td></tr><tr><td colspan="1"
width="17.0%"><div class="opis">Nr domu</div><div class="wypelnione"><xsl:value-of
select="wnio:AdresZamieszkaniaSiedziby/adr:Budynek"/></div></td><td colspan="1"
width="17.0%"><div class="opis">Nr lokalu</div><div class="wypelnione"><xsl:value-of
select="wnio:AdresZamieszkaniaSiedziby/adr:Lokal"/></div></td><td colspan="1" width="14.0%"><div
class="opis">Kod pocztowy</div><div class="wypelnione"><xsl:value-of
select="wnio:AdresZamieszkaniaSiedziby/adr:KodPocztowy"/></div></td><td colspan="3"
width="50.0%"><div class="opis">Poczta</div><div class="wypelnione"><xsl:value-of
select="wnio:AdresZamieszkaniaSiedziby/adr:Poczta"/></div></td></tr></table></xsl:for-each><table
class="naglowek" width="100.0%"><tr><td class="naglowek"><div class="naglowek"
width="100.0%">D.1. ADRES NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST
DEKLARACJA</div></td></tr></table><table width="100.0%"><tr><td colspan="3"
width="50.0%"><div class="opis">Miejscowość</div><div class="wypelnione"><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:adresNieruchomosci/adr:Miejscowosc"
/></div></td><td colspan="3" width="50.0%"><div class="opis">Ulica</div><div
class="wypelnione"><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:adresNieruchomosci/adr:Ulica"/></div
></td></tr><tr><td colspan="1" width="17.0%"><div class="opis">Nr domu</div><div
class="wypelnione"><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:adresNieruchomosci/adr:Budynek"/><
/div></td><td colspan="1" width="17.0%"><div class="opis">Nr lokalu</div><div
class="wypelnione"><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:adresNieruchomosci/adr:Lokal"/></di
v></td><td colspan="1" width="14.0%"><div class="opis">Kod pocztowy</div><div
class="wypelnione"><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:adresNieruchomosci/adr:KodPocztowy
"/></div></td><td colspan="3" width="50.0%"><div class="opis">Poczta</div><div
class="wypelnione"><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:adresNieruchomosci/adr:Poczta"/></di
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v></td></tr></table><table class="naglowek" width="100.0%"><tr><td class="naglowek"><div
class="naglowek" width="100.0%">D.2. ADRES DO KORESPONDENCJI (wpisać, jeżeli jest inny niż w
punkcie D)</div></td></tr></table><table width="100.0%"><tr><td colspan="3" width="50.0%"><div
class="opis">Kraj</div><div class="wypelnione"><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot1/wnio:AdresDoKoresponden
cji/wnio:KrajOpisowo"/></div></td><td colspan="3" width="50.0%"><div
class="opis">Województwo</div><div class="wypelnione"><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot1/wnio:AdresDoKoresponden
cji/adr:Wojewodztwo"/></div></td></tr><tr><td colspan="3" width="50.0%"><div
class="opis">Miejscowość</div><div class="wypelnione"><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot1/wnio:AdresDoKoresponden
cji/adr:Miejscowosc"/></div></td><td colspan="3" width="50.0%"><div class="opis">Ulica</div><div
class="wypelnione"><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot1/wnio:AdresDoKoresponden
cji/adr:Ulica"/></div></td></tr><tr><td colspan="1" width="17.0%"><div class="opis">Nr
domu</div><div class="wypelnione"><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot1/wnio:AdresDoKoresponden
cji/adr:Budynek"/></div></td><td colspan="1" width="17.0%"><div class="opis">Nr lokalu</div><div
class="wypelnione"><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot1/wnio:AdresDoKoresponden
cji/adr:Lokal"/></div></td><td colspan="1" width="14.0%"><div class="opis">Kod pocztowy</div><div
class="wypelnione"><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot1/wnio:AdresDoKoresponden
cji/adr:KodPocztowy"/></div></td><td colspan="3" width="50.0%"><div class="opis">Poczta</div><div
class="wypelnione"><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot1/wnio:AdresDoKoresponden
cji/adr:Poczta"/></div></td></tr></table><table class="naglowek" width="100.0%"><tr><td
class="naglowek"><div class="naglowek" width="100.0%">E. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU
OPŁATY</div></td></tr></table><table width="100.0%"><tr><td style="text-align: center;"
width="100.0%"><div style="text-align:left;">Oświadczam, że odpady komunalne z nieruchomości
wskazanej w punkcie D.1. będą zbierane w sposób***: <span class="wskazowka"><br/> (zaznaczyć
właściwą pozycję)</span></div><div class="wypelnione"><xsl:choose><xsl:when
test="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:selekcja='2'"><input checked="checked"
class="checkboxListy" disabled="disabled" type="checkbox"/></xsl:when><xsl:otherwise><input
class="checkboxListy" disabled="disabled"
type="checkbox"/></xsl:otherwise></xsl:choose>selektywny<xsl:choose><xsl:when
test="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:selekcja='1'"><input checked="checked"
class="checkboxListy" disabled="disabled" type="checkbox"/></xsl:when><xsl:otherwise><input
class="checkboxListy" disabled="disabled"
type="checkbox"/></xsl:otherwise></xsl:choose>nieselektywny</div><br/>*** W przypadku
selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy wybrać stawkę podstawową, a w przypadku wyboru
zbierania odpadów w sposób nieselektywny należy wybrać wyższą stawkę</td></tr></table><table
class="naglowek" width="100.0%"><tr><td class="naglowek"><div class="naglowek" width="100.0%">F.
OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI</div></td></tr></table><table
width="100.0%"><tr><td colspan="1" width="70%"><br/><b>Stawka opłaty </b>ustalona w drodze
uchwały Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty</td><td colspan="1"
width="20%"><div class="opis">F.1</div><div class="wypelnione"><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:stawka"/></div></td><td colspan="1"
width="10.0%"><br/><b>zł/osobę</b></td></tr><tr><td colspan="1" width="70%"><br/><b>Liczba
osób</b> zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części D.1.</td><td colspan="1" width="20%"><div
class="opis">F.2</div><div class="wypelnione"><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:liczbaOsob"/></div></td><td
colspan="1" width="10.0%"/></tr><tr><td colspan="1" width="70%"><br/><b>Miesięczna kwota opłaty
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</b>(iloczyn liczby osób zamieszkujących nieruchomość oraz stawki opłaty)</td><td colspan="1"
width="20%"><div class="opis">F.3 (F.1 x F.2)</div><div class="wypelnione"><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:oplata"/></div></td><td colspan="1"
width="10.0%"><br/><b>zł/miesiąc</b></td></tr><tr><td colspan="3" width="100.0%">Zgodnie z
uchwałą Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
obowiązani są uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi raz na miesiąc bez wezwania, z
góry, <u><b>w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca,</b></u> w którym powstało
zobowiązanie.</td></tr></table><table class="naglowek" width="100.0%"><tr><td
class="naglowek"><div class="naglowek" width="100.0%">G. OŚWIADCZENIE SKŁADAJĄCEGO
DEKLARACJĘ</div></td></tr></table><table width="100.0%"><tr><td colspan="4"
width="100.0%"><b>Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą</b></td></tr><tr><td
colspan="1" width="25.0%"><div class="opis">Miejscowość</div><div class="wypelnione"><xsl:valueof
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:dodatkowe/wnio:poleDodatkowe[3]"/>
</div></td><td colspan="1" width="25.0%"><div class="opis">Data</div><div
class="wypelnione"><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:dataWypelnienia"/></div></td><td
colspan="1" width="25.0%"><div class="opis">Imię składającego deklarację</div><div
class="wypelnione"><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:imie"/></div></td><td colspan="1"
width="25.0%"><div class="opis">Nazwisko składającego deklarację</div><div
class="wypelnione"><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:nazwisko"/></div></td></tr><tr><td
colspan="1" width="25.0%"><div class="opis">Miejscowość</div><div class="wypelnione"><xsl:valueof
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:dodatkowe/wnio:poleDodatkowe[4]"/>
</div></td><td colspan="1" width="25.0%"><div class="opis">Data</div><div
class="wypelnione"><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:dodatkowe/wnio:poleDodatkowe[5]"/>
</div></td><td colspan="1" width="25.0%"><div class="opis">Imię współwłaściciela</div><div
class="wypelnione"><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:dodatkowe/wnio:poleDodatkowe[6]"/>
</div></td><td colspan="1" width="25.0%"><div class="opis">Nazwisko współwłaściciela</div><div
class="wypelnione"><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:dodatkowe/wnio:poleDodatkowe[7]"/>
</div></td></tr></table><table class="naglowek" width="100.0%"><tr><td class="naglowek"><div
class="naglowek" width="100.0%"> </div></td></tr></table><div style="textalign:center"><b>POUCZENIE</b></div><b>1. W przypadku niewpłacenia w określonych terminach
kwoty opłaty z pozycji F.3 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę
do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2014 r., poz 1619 z późn.
zmianami).</b><br/><br/>2. Zgodnie z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do właściwego organu
deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia
zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.<br/><br/>3. W przypadku uchwalenia nowej
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wójt gminy zawiadomi właściciela
nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn
nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji . W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest
obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w
wysokości podanej w zawiadomieniu.<br/><br/>4. Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 roku o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach w razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w
deklaracji właściwy organ określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane lub uzasadnione szacunki. <br/><br/>5. Sposób zbierania
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odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązania się z obowiązku selektywnego
zbierania odpadów komunalnych właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę za odbiór odpadów
zmieszanych wraz zaległymi odsetkami.</body></html></xsl:for-each></xsl:template></xsl:stylesheet>
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/359/17
Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska
z dnia 28 września 2017 r.
WYRÓŻNIK ELEKTRONICZNEGO WZORU DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI SKŁADANEJ PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI,
NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/styl.xsl" ?><wyr:Dokument
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2008/05/09/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:ev="http://www.w3.org/2001/xml-events"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2008/05/09/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2008/05/09/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2008/05/09/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2008/05/09/"
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"
xsi:schemaLocation="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/
http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/schemat.xsd">
<wyr:OpisDokumentu>
<meta:Data typDaty="opublikowany"><meta:Czas>2017-0920</meta:Czas></meta:Data><meta:Identyfikator
typIdentyfikatora="JednolityIdentyfikator"><meta:Wartosc>http://crd.gov.pl/wzor/2017/09/20/4451/wyrozn
ik.xml</meta:Wartosc></meta:Identyfikator><meta:RodzajDokumentu>
<meta:Kategoria>tekst</meta:Kategoria>
</meta:RodzajDokumentu>
<meta:Relacja><meta:Identyfikator
typIdentyfikatora="URIXSD"><meta:Wartosc>http://crd.gov.pl/wzor/2017/09/20/4451/schemat.xsd</meta:
Wartosc></meta:Identyfikator><meta:RodzajRelacji>maZrodlo</meta:RodzajRelacji></meta:Relacja><met
a:Relacja><meta:Identyfikator
typIdentyfikatora="URIXSL"><meta:Wartosc>http://crd.gov.pl/wzor/2017/09/20/4451/styl.xsl</meta:Warto
sc></meta:Identyfikator><meta:RodzajRelacji>maFormat</meta:RodzajRelacji></meta:Relacja></wyr:Opi
sDokumentu>
<wyr:DaneDokumentu>
<str:Naglowek>
<str:NazwaDokumentu>Wyróżnik wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne</str:NazwaDokumentu>
</str:Naglowek>
<str:Nadawcy>
<meta:Podmiot typPodmiotu="TworcaWyroznika">
<inst:Instytucja>
<inst:NazwaInstytucji>Urząd Gminy w Nowej Wsi
Lęborskiej</inst:NazwaInstytucji>
<adr:Adres>
<adr:KodPocztowy>84-351</adr:KodPocztowy>
<adr:Miejscowosc>Nowa Wieś
Lęborska</adr:Miejscowosc>
<adr:Ulica>Grunwaldzka</adr:Ulica>
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<adr:Budynek>24</adr:Budynek>
<adr:Wojewodztwo>pomorskie</adr:Wojewodztwo>
</adr:Adres>
</inst:Instytucja>
</meta:Podmiot>
</str:Nadawcy>
</wyr:DaneDokumentu>
<wyr:TrescDokumentu format="text/xml" kodowanie="XML">
<wyr:Wartosc>
<wyr:NazwaDokumentu>Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne</wyr:NazwaDokumentu>
<wyr:RodzajDokumentu>deklaracja</wyr:RodzajDokumentu>
<wyr:PodstawaPrawna>
<wyr:NazwaPodstawy>Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach</wyr:NazwaPodstawy>
<wyr:JednolityIdentyfikatorPodstawy>URI://Dziennik_Ustaw/2017/1289/6n/1/2/a</wyr:JednolityI
dentyfikatorPodstawy>
</wyr:PodstawaPrawna>
<wyr:WaznoscWzoru typDaty="waznosci">
<meta:Od>2017-09-01</meta:Od>
</wyr:WaznoscWzoru>
<wyr:OpisWzoru>Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne.</wyr:OpisWzoru>
</wyr:Wartosc>
</wyr:TrescDokumentu>
<ds:Signature Id="ID-7ddabb30-9df3-11e7-857c-005056880b4f"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"><ds:SignedInfo Id="ID-7dd8bf60-9df3-11e7-857c005056880b4f" xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2008/05/09/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:ev="http://www.w3.org/2001/xml-events"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2008/05/09/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2008/05/09/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2008/05/09/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2008/05/09/"
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"><ds:CanonicalizationMethod
Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/><ds:SignatureMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"/><ds:Reference Id="ID-7dd8bf61-9df3-11e7857c-005056880b4f" URI=""><ds:Transforms><ds:Transform
Algorithm="http://www.w3.org/TR/1999/REC-xpath-19991116"><ds:XPath
xmlns:xades="http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2#">not(ancestor-orself::ds:Signature)</ds:XPath></ds:Transform></ds:Transforms><ds:DigestMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/><ds:DigestValue>/kD7z2odXQHXPFGd3+1jzNw
vvYI=</ds:DigestValue></ds:Reference><ds:Reference Id="ID-7dda4600-9df3-11e7-857c-005056880b4f"
URI="schemat.xsd"><ds:DigestMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/><ds:DigestValue>hukZCLM9SrrqUZLB7Ve8e8pI
DYs=</ds:DigestValue></ds:Reference><ds:Reference Id="ID-7dda4601-9df3-11e7-857c-005056880b4f"
URI="styl.xsl"><ds:DigestMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/><ds:DigestValue>Te+0t+ldaJm04NAcqVupWSC
YKI4=</ds:DigestValue></ds:Reference><ds:Reference Id="ID-7df17782-9df3-11e7-857c-005056880b4f"
Type="http://uri.etsi.org/01903#SignedProperties" URI="#ID-7df17780-9df3-11e7-857c-
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005056880b4f"><ds:Transforms><ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n20010315"/></ds:Transforms><ds:DigestMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/><ds:DigestValue>SFdWkrsVDNnLRb6YA1g/HO
5L00Y=</ds:DigestValue></ds:Reference></ds:SignedInfo><ds:SignatureValue Id="ID-7dfe48c0-9df311e7-857c005056880b4f">cSflp4rQOYH3/1a1Fn8l70AExig5co6RNxj4XktRui9agkMYBJm0BPRvY15NXXv83Wy+
Ul4Rq0Q8bBthpXb7P58mMk0xsqQC1chWIgr0VkzEXhBuinvv0lHcHjH+zozvY5Pb8z27SY+Pu8VHkCeo
geQZomgEGMO+KVXVWWVriELTAVsoBfZ0yWhnrYlrnU38vnYUrG6EDQkKwW2KaWM15d7lp1PtLI
VTVUB4+qtXyyPje7MYWha9Mn/iPkwB7SAnXxxZ+n52XSzg9pG2jRbYvIljND+dXSHZT9WTnDukuom
ZbVWlRg7lBqxULuV0bDracBgkd1c9PAsETGeubNLIzg==</ds:SignatureValue><ds:KeyInfo><ds:X509D
ata><ds:X509Certificate>
MIIFAzCCA+ugAwIBAgIUBnwuqkZHTZ/F/75AeydKE8YUArswDQYJKoZIhvcNAQEF
BQAwgakxCzAJBgNVBAYTAlBMMTgwNgYDVQQKDC9Qb2xza2EgV3l0d8Ozcm5pYSBQ
YXBpZXLDs3cgV2FydG/Fm2Npb3d5Y2ggUy5BLjE9MDsGA1UECww0U2lnaWxsdW0g
UG9sc2tpZSBDZW50cnVtIENlcnR5ZmlrYWNqaSBFbGVrdHJvbmljem5lajEhMB8G
A1UEAwwYU2lnaWxsdW0gUENDRSAtIENBTGV2ZWwzMB4XDTE3MDQxMjE0NDIxMFoX
DTIwMDQxMjIzNTk1OVowMzELMAkGA1UEBhMCUEwxDjAMBgNVBAoMBU1TV2lBMRQw
EgYDVQQDDAtlUFVBUCBDUlcgMjCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoC
ggEBAIqJ9J0Il+JG+57UHERjND5G/i7nWG+fNp9XpHoIzNbKNYwIAujLmWoRNx3z
Kbt29MKa0c7Tpy8hqYIhIGo+HP+577gu1R7VUr5GPXtj7XJTTVlPrsFoQGVs2jMW
gewHs6OF87dqu3TTLh0fVxPWMnfWQ2pJuQY+wzZOJkOjr3eA5l75ncadKt7eL62H
rQPrn5VBTzYKWbo39hSMjjRw0Z1C7L2PZAARx740ERHahGHRFXQUbR9cWeptKZHn
MuArZ7gWqcgq3nxQt887wMZIL2V3bJquAVsHo5+kP1PoZ9pstt3gHforNzUp8GkP
ICumOeEqhrtuk6leNsB1N00Ye9sCAwEAAaOCAZYwggGSMA4GA1UdDwEB/wQEAwIG
wDAMBgNVHRMBAf8EAjAAMIIBLgYDVR0gAQH/BIIBIjCCAR4wggEaBgsqhGgBhvcY
AYN0BTCCAQkwLwYIKwYBBQUHAgEWI2h0dHA6Ly93d3cuc2lnaWxsdW0ucGwvcmVw
b3p5dG9yaXVtMIHVBggrBgEFBQcCAjCByDAzFixQb2xza2EgV3l0d/NybmlhIFBh
cGllcvN3IFdhcnRvnGNpb3d5Y2ggUy5BLjADAgEBHoGQAEMAZQByAHQAeQBmAGkA
awBhAHQAIAB3AHkAawBvAHIAegB5AHMAdAB5AHcAYQBuAHkAIABkAG8AIAB3AGUA
cgB5AGYAaQBrAGEAYwBqAGkAIABwAG8AZABwAGkAcwB1ACAAUAByAG8AZgBpAGwA
dQAgAFoAYQB1AGYAYQBuAGUAZwBvACAAZQBQAFUAQQBQMEAGA1UdHwQ5MDcwNaAz
oDGGL2h0dHA6Ly8xOTMuMTc4LjE2NC4xNi9yZXBvenl0b3JpdW0vY2FsZXZlbDMu
Y3JsMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAA4IBAQBMyOthopuFlKIfb3+6OAfXR08T6RkBr9Nt
+ZJwtwMqWV28DPYAad+sZsXujPTz3xS44yI25K9IjAVMIoX0VuK/UM1+hlNBO4+C
tm7zrEB7Fxs31Qzz/kUsiL+0YUoWqCHR9Kbk7ANsZsfXHTGhZzD7rDlfT8nCBcFb
FU+16B6tS9138KIxgdYcNuG/SS8cTPazb/l6G2DL2KwIWtcWlTwdyw/dp/T5pXEr
d30VZGzgiiLGO07762vXUDeofBXwcdGaE2ZCN2Hz27Njaw7JgChqlgtIzFdYSHJn
zzRkgjoeqfnnf5qYPGONYZ6iiSFUQCjBV3Hc+wBlsMYvVHImOmxC
</ds:X509Certificate></ds:X509Data></ds:KeyInfo><ds:Object><xades:QualifyingProperties Id="ID7df17781-9df3-11e7-857c-005056880b4f" Target="#ID-7ddabb30-9df3-11e7-857c-005056880b4f"
xmlns:xades="http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2#"><xades:SignedProperties Id="ID-7df17780-9df3-11e7857c-005056880b4f" xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2008/05/09/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:ev="http://www.w3.org/2001/xml-events"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2008/05/09/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2008/05/09/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2008/05/09/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2008/05/09/"
xmlns:wyr="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/" xmlns:xades="http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2#"
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/XMLSchemainstance"><xades:SignedSignatureProperties><xades:SigningTime>2017-0920T11:04:37Z</xades:SigningTime><xades:SigningCertificate><xades:Cert><xades:CertDigest><ds:Diges
tMethod

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

– 27 –

Poz. 3604

Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/><ds:DigestValue>LqAE+PPaRxYnnhvnHPgtRc7
ehYU=</ds:DigestValue></xades:CertDigest><xades:IssuerSerial><ds:X509IssuerName>CN=Sigillum
PCCE - CALevel3, OU=Sigillum Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej, O=Polska Wytwórnia
Papierów Wartościowych S.A.,
C=PL</ds:X509IssuerName><ds:X509SerialNumber>370233021361322591318289520751053587416961
52251</ds:X509SerialNumber></xades:IssuerSerial></xades:Cert></xades:SigningCertificate><xades:Sign
aturePolicyIdentifier><xades:SignaturePolicyImplied/></xades:SignaturePolicyIdentifier></xades:SignedSi
gnatureProperties><xades:SignedDataObjectProperties><xades:DataObjectFormat ObjectReference="#ID7dd8bf61-9df3-11e7-857c005056880b4f"><xades:Description/><xades:MimeType>text/xml</xades:MimeType></xades:DataObject
Format><xades:DataObjectFormat ObjectReference="#ID-7dda4600-9df3-11e7-857c005056880b4f"><xades:Description>schemat.xsd</xades:Description><xades:MimeType>text/xml</xades:
MimeType></xades:DataObjectFormat><xades:DataObjectFormat ObjectReference="#ID-7dda4601-9df311e7-857c005056880b4f"><xades:Description>styl.xsl</xades:Description><xades:MimeType>text/xml</xades:Mim
eType></xades:DataObjectFormat></xades:SignedDataObjectProperties></xades:SignedProperties></xade
s:QualifyingProperties></ds:Object></ds:Signature></wyr:Dokument>

SCHEMAT ELEKTRONICZNEGO WZORU DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI SKŁADANEJ PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI,
NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
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://crd.gov.pl/wzor/2017/09/20/4451/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified"
targetNamespace="http://crd.gov.pl/wzor/2017/09/20/4451/" xml:lang="pl">
<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd"/>
<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"/>
<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd"/>
<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"/>
<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd"/>
<xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd"/>
<xs:simpleType name="Tekst4Typ">
<xs:restriction base="xsd:string">
<xs:maxLength value="4"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
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<xs:simpleType name="Tekst3Typ">
<xs:restriction base="xsd:string">
<xs:maxLength value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Tekst1000Typ">
<xs:restriction base="xsd:string">
<xs:maxLength value="1000"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="Wartosc_type">
<xs:all>
<xs:element name="Naglowek" type="wnio:NaglowekTyp"/>
<xs:element name="MiejsceSkladaniaDeklaracji" type="str:Tekst200Typ"/>
<xs:element name="Podmiot1" type="wnio:Podmiot1Typ"/>
<xs:element name="PrzyczynyZlozeniaDeklaracji" type="wnio:Zmiany"/>
<xs:element name="PoprzednieMiejsceSkladania" type="str:Tekst200Typ"/>
<xs:element name="celZlozenia" type="str:Tekst200Typ"/>
<xs:element name="data" type="str:Tekst200Typ"/>
<xs:element name="uzasadnieniePrzyczynZmiany" type="wnio:Tekst1000Typ"/>
<xs:element name="adresNieruchomosci" type="wnio:adresNieruchomosciTyp"/>
<xs:element name="mieszkancyTak" type="str:Tekst200Typ"/>
<xs:element name="mieszkancyNie" type="str:Tekst200Typ"/>
<xs:element name="zabudowaWielorodzinna" type="str:Tekst200Typ"/>
<xs:element name="domkiLetniskowe" type="str:Tekst200Typ"/>
<xs:element name="zwolnienie" type="str:Tekst200Typ"/>
<xs:element name="popiol" type="str:Tekst200Typ"/>
<xs:element name="kompostownik" type="str:Tekst200Typ"/>
<xs:element name="pojemnoscKompostownika" type="str:Tekst200Typ"/>
<xs:element name="selekcja" type="str:Tekst200Typ"/>
<xs:element name="liczbaOsob" type="str:Tekst200Typ"/>
<xs:element name="liczbaOsobNiepelnoletnich" type="str:Tekst200Typ"/>
<xs:element name="liczbaOsobZameldowanychNiezamieszkujacych"
type="str:Tekst200Typ"/>
<xs:element name="woda" type="str:Tekst200Typ"/>
<xs:element name="powierzchnia" type="str:Tekst200Typ"/>
<xs:element name="liczbaGospodarstw" type="str:Tekst200Typ"/>
<xs:element name="liczbaDomkow" type="str:Tekst200Typ"/>
<xs:element name="stawka" type="str:Tekst200Typ"/>
<xs:element name="oplata" type="str:Tekst200Typ"/>
<xs:element name="imie" type="str:Tekst200Typ"/>
<xs:element name="nazwisko" type="str:Tekst200Typ"/>
<xs:element name="dataWypelnienia" type="str:Tekst200Typ"/>
<xs:element name="daneWspolwlascicieli" type="str:Tekst200Typ"/>
<xs:element name="uwagi" type="str:Tekst200Typ"/>
<xs:element name="Pouczenie" type="wnio:Tekst1000Typ"/>
<xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="pojemniki"
type="wnio:pojemnikiTyp">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Dane dotyczące
pojemników</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="wspolwlasciciele"
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type="wnio:wspolwlascicieleTyp">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Dane dotyczące
współwłaścicieli</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="dodatkowe"
type="wnio:dodatkoweTyp">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Dane dodatkowe niemożliwe do
zaklasyfikowania (bez znaczenia dla dziedzinowego modelu danych), o kontekście wynikającym z
umiejscowienia na wizualizacji</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:all>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="pojemnikiTyp">
<xs:sequence>
<xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="pojemnik"
type="wnio:pojemnikTyp">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Dane szczegółowe dotyczące
pojemnika</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="pojemnikTyp">
<xs:all>
<xs:element minOccurs="0" name="pojemnik"
type="wnio:Pojemnikinaodpadykomunalne"/>
<xs:element minOccurs="0" name="stawka" type="str:Tekst200Typ"/>
<xs:element minOccurs="0" name="liczbaPojemnikow" type="str:Tekst200Typ"/>
<xs:element minOccurs="0" name="czestotliwosc"
type="wnio:Czstotliwociodbioru"/>
<xs:element minOccurs="0" name="oplata" type="str:Tekst200Typ"/>
</xs:all>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="wspolwlascicieleTyp">
<xs:sequence>
<xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="wspolwlasciciel"
type="wnio:Podmiot1Typ">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Dane szczegółowe dotyczące
współwłaściciela</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="dodatkoweTyp">
<xs:sequence>
<xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="poleDodatkowe"
type="xsd:string">
<xs:annotation>
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<xs:documentation>Pozycja dodatkowa bez znaczenia dla
dziedzinowego modelu danych, o kontekście wynikającym z umiejscowienia na
wizualizacji</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="NaglowekTyp">
<xs:sequence>
<xs:element name="KodFormularza" type="wnio:Tekst4Typ"/>
<xs:element name="WariantFormularza" type="str:Tekst200Typ"/>
<xs:element name="Rok" type="str:Tekst200Typ"/>
<xs:element name="WersjaSchemy" type="wnio:Tekst3Typ"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Podmiot1Typ">
<xs:all>
<xs:element name="sposobWladania" type="wnio:Sposobywadania"/>
<xs:element name="OsobaNiefizyczna" type="wnio:OsobaNiefizycznaTyp"/>
<xs:element name="OsobaFizyczna" type="wnio:OsobaFizycznaTyp"/>
<xs:element ref="oso:NIP"/>
<xs:element name="Telefon1" type="str:Tekst200Typ"/>
<xs:element name="Telefon2" type="str:Tekst200Typ"/>
<xs:element name="Email" type="str:Tekst200Typ"/>
<xs:element name="AdresZamieszkaniaSiedziby"
type="wnio:AdresZamieszkaniaSiedzibyTyp"/>
<xs:element name="AdresDoKorespondencji"
type="wnio:AdresDoKorespondencjiTyp"/>
</xs:all>
<xs:attribute name="rola">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="podatnik"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="rodzaj">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:byte">
<xs:enumeration value="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>osoba
fizyczna</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="2">
<xs:annotation>
<xs:documentation>podatnik niebędący osoba
fizyczną</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
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</xs:complexType>
<xs:complexType name="OsobaNiefizycznaTyp">
<xs:all>
<xs:element name="NazwaPelna" type="str:Tekst200Typ"/>
<xs:element minOccurs="0" name="NazwaSkrocona" type="str:Tekst200Typ"/>
<xs:element minOccurs="0" name="KRS" type="str:Tekst200Typ"/>
<xs:element minOccurs="0" name="REGON" type="str:Tekst200Typ"/>
</xs:all>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="OsobaFizycznaTyp">
<xs:all>
<xs:element ref="oso:PESEL"/>
<xs:element ref="oso:Nazwisko"/>
<xs:element ref="oso:Imie"/>
<xs:element ref="oso:ImieOjca"/>
<xs:element ref="oso:ImieMatki"/>
<xs:element name="DataUrodzenia" type="str:Tekst200Typ"/>
</xs:all>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="AdresZamieszkaniaSiedzibyTyp">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="adr:AdresTyp">
<xs:sequence>
<xs:element minOccurs="0" name="KrajOpisowo"
type="str:Tekst200Typ"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="rodzajAdresu">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="RAD">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Adres
zamieszkania lub siedziby</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="AdresDoKorespondencjiTyp">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="adr:AdresTyp">
<xs:sequence>
<xs:element minOccurs="0" name="KrajOpisowo"
type="str:Tekst200Typ"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="rodzajAdresu">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="RAD">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Adres do
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korespondencji</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="adresNieruchomosciTyp">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="adr:AdresTyp">
<xs:sequence>
<xs:element minOccurs="0" name="KrajOpisowo"
type="str:Tekst200Typ"/>
<xs:element minOccurs="0" name="Dzialka"
type="str:Tekst200Typ"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="rodzajAdresu">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="RAD">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Adres
nieruchomości</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TrescDokumentu_type">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
<xs:sequence>
<xs:element name="Wartosc" type="wnio:Wartosc_type"/>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Dokument_type">
<xs:sequence>
<xs:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp"/>
<xs:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp"/>
<xs:element name="TrescDokumentu" type="wnio:TrescDokumentu_type"/>
<xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="ds:Signature"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xsd:simpleType name="Pojemnikinaodpadykomunalne">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:enumeration value="_7000">
<xsd:annotation>
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<xsd:documentation>Pojemnik 7000 l zmieszane</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="_360">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Pojemnik 360 l zmieszane</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="_120s">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Pojemnik 120 l segregowane</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="_240">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Pojemnik 240l zmieszane</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="_110">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Pojemnik 110 l zmieszane</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="_60">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Pojemnik 60 l (z)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="_5000s">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Pojemnik 5000 l segregowane</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="_120">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Pojemnik 120 l zmieszane</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="_7000s">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Pojemnik 7000 l segregowane</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="_60s">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Pojemnik 60 l (s)</xsd:documentation>
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</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="_10000s">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Pojemnik 10000 l segregowane</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="_5000">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Pojemnik 5000 l zmieszane</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="_10000">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Pojemnik 10000 l zmieszane</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="_240s">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Pojemnik 240 l segregowane</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="_1100">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Pojemnik 1100 l zmieszane</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="_360s">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Pojemnik 360 l segregowane</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="_110s">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Pojemnik 110 l segregowane</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="_1100s">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Pojemnik 1100 l segregowane</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Czstotliwociodbioru">
<xsd:restriction base="xsd:string"/>

Poz. 3604
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</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Sposobywadania">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:enumeration value="wz">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>współdzierżawa</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="uk">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>użytkownik</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ww">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>współużytkowanie
wieczyste</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="sm">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>samoistny posiadacz</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="wl">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>własność</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="uw">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>użytkowanie wieczyste</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="wm">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>współwłasność
małżeńska</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="dz">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>dzierżawa</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ws">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>współwłasność</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="wd">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>władający</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
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</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="rd">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>rodzina płatnika</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="in">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>inne sposoby władania</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Zmiany">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:enumeration value="PIE">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Pierwsza deklaracja</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="DEC">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Decyzja wymiarowa</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ZM_N">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>ZMIANA NAZWISKA WŁAŚCICIELA
NIERUCHOMOŚCI</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="UM_Z">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>UMORZENIE ZALEGŁOŚCI DECYZJA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BN">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Błędne naliczenie
opłaty</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="DEC_K_">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>KOREKTA DECYZJI
WYMIAROWEJ</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ZM_D">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W
DEKLARACJI</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
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</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ZMZ">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>ZMIANA ZARZĄDCY
NIERUCHOMOŚCI</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="Z_DEK">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>ZŁOŻENIE
DEKLARACJI</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KOR">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Korekta deklaracji</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ZMW">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Zmiana właściciela</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xs:element name="Dokument" type="wnio:Dokument_type"/>
</xs:schema>

STYL ELEKTRONICZNEGO WZORU DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI SKŁADANEJ PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI,
NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xsl:stylesheet
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
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://crd.gov.pl/wzor/2017/09/20/4451/" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" version="1.0"><xsl:template match="/"><xsl:for-each
select="wnio:Dokument"><html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><head><meta
content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="Content-Type"/><style type="text/css">body {
background-color: #FFFFFF; color: #000000; font-family: 'Arial', sans-serif; font-size: 9pt; margin: 0;
padding: 1px 2%;
}
table {
font-size: 9pt;
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border-collapse: collapse;
}
tr {
page-break-inside: avoid;
}
td {
border: 1px solid black; vertical-align: top; height: 2.1em;
}
.opis {
font-size: 0.67em; margin-bottom: 0.2em; text-align: left; font-weight: bold; text-transform: none;
}
.wskazowka {
display: none;
}
table.naglowek {
background-color: #d3d3d3;
}
td.naglowek {
height: 0px;
}
div.naglowek {
font-weight: bold;
}
div.tytul {
font-size: 1.5em;
font-weight: bold;
text-align: center;
}</style></head><body><table class="naglowek" width="100.0%"><tr><td class="naglowek"><div
class="tytul" width="100.0%"><div style="text-align:center;">DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI<br/>składana przez właścicieli nieruchomości,
na których nie zamieszkują mieszkańcy, <br/>a powstają odpady
komunalne</div></div></td></tr></table><table width="100.0%"><tr><td style="text-align: center;"
width="100%"><div class="opis"><div style="text-align:center;">na rok</div></div><div
class="wypelnione"><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Naglowek/wnio:Rok"/></div></td></t
r></table><table width="100.0%"><tr><td width="15%"><b>Podstawa prawna:</b></td><td
width="85%"><b>Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach</b>.</td></tr><tr><td width="15%"><b>Składający:</b></td><td width="85%">Właściciel
nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w rozumieniu ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach</td></tr><tr><td width="15%"><b>Termin
składania:</b></td><td width="85%"><b>Termin złożenia pierwszej deklaracji 15.11.2016 r.</b><br/> w
ciągu 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.</td></tr></table><table
class="naglowek" width="100.0%"><tr><td class="naglowek"><div class="naglowek"
width="100.0%">A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI</div></td></tr></table><table
width="100.0%"><tr><td width="100.0%"><b>Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej<br/>ul.
Grunwaldzka 24<br/>84-351 Nowa Wieś Lęborska</b></td></tr></table><table class="naglowek"
width="100.0%"><tr><td class="naglowek"><div class="naglowek" width="100.0%">B. OBOWIĄZEK
ZŁOŻENIA DEKLARACJI</div></td></tr></table><table width="100.0%"><tr><td colspan="3"
width="100.0%"><div class="opis">Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji<span
class="wskazowka"> (zaznaczyć właściwą pozycję)</span></div><div
class="wypelnione"><xsl:choose><xsl:when
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test="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:PrzyczynyZlozeniaDeklaracji='PIE'"><in
put checked="checked" class="checkboxListy" disabled="disabled"
type="checkbox"/></xsl:when><xsl:otherwise><input class="checkboxListy" disabled="disabled"
type="checkbox"/></xsl:otherwise></xsl:choose>Pierwsza deklaracja<xsl:choose><xsl:when
test="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:PrzyczynyZlozeniaDeklaracji='ZM_D'">
<input checked="checked" class="checkboxListy" disabled="disabled"
type="checkbox"/></xsl:when><xsl:otherwise><input class="checkboxListy" disabled="disabled"
type="checkbox"/></xsl:otherwise></xsl:choose>Zmiana danych zawartych w
deklaracji<xsl:choose><xsl:when
test="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:PrzyczynyZlozeniaDeklaracji='KOR'"><
input checked="checked" class="checkboxListy" disabled="disabled"
type="checkbox"/></xsl:when><xsl:otherwise><input class="checkboxListy" disabled="disabled"
type="checkbox"/></xsl:otherwise></xsl:choose>Korekta deklaracji</div></td></tr><tr><td colspan="1"
width="100.0%"><div class="opis">Data zaistnienia zmiany (DD.MM.RRR)</div><div
class="wypelnione"><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:dodatkowe/wnio:poleDodatkowe[1]"/>
</div></td></tr><tr><td colspan="3" width="100.0%"><div class="opis">Uzasadnienie<span
class="wskazowka"> <i>(wypełnić w przypadku zmiany danych w deklaracji lub korekty deklaracji) <b>pole nieobowiązkowe</b></i></span></div><div class="wypelnione"><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:uzasadnieniePrzyczynZmiany"/></div
></td></tr></table><table class="naglowek" width="100.0%"><tr><td class="naglowek"><div
class="naglowek" width="100.0%">C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ</div></td></tr></table><table
width="100.0%"><tr><td colspan="1" width="100.0%"><div class="opis"><span class="wskazowka">
(wybrać właściwą pozycję)</span></div><div class="wypelnione"><xsl:choose><xsl:when
test="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot1/wnio:sposobWladania='wl'"><
input checked="checked" class="checkboxListy" disabled="disabled"
type="checkbox"/></xsl:when><xsl:otherwise><input class="checkboxListy" disabled="disabled"
type="checkbox"/></xsl:otherwise></xsl:choose>właściciel<xsl:choose><xsl:when
test="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot1/wnio:sposobWladania='ws'">
<input checked="checked" class="checkboxListy" disabled="disabled"
type="checkbox"/></xsl:when><xsl:otherwise><input class="checkboxListy" disabled="disabled"
type="checkbox"/></xsl:otherwise></xsl:choose>współwłaściciel<xsl:choose><xsl:when
test="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot1/wnio:sposobWladania='sm'">
<input checked="checked" class="checkboxListy" disabled="disabled"
type="checkbox"/></xsl:when><xsl:otherwise><input class="checkboxListy" disabled="disabled"
type="checkbox"/></xsl:otherwise></xsl:choose>posiadacz samoistny<xsl:choose><xsl:when
test="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot1/wnio:sposobWladania='dz'"><
input checked="checked" class="checkboxListy" disabled="disabled"
type="checkbox"/></xsl:when><xsl:otherwise><input class="checkboxListy" disabled="disabled"
type="checkbox"/></xsl:otherwise></xsl:choose>dzierżawca<xsl:choose><xsl:when
test="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot1/wnio:sposobWladania='uw'">
<input checked="checked" class="checkboxListy" disabled="disabled"
type="checkbox"/></xsl:when><xsl:otherwise><input class="checkboxListy" disabled="disabled"
type="checkbox"/></xsl:otherwise></xsl:choose>użytkownik wieczysty<xsl:choose><xsl:when
test="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot1/wnio:sposobWladania='ww'">
<input checked="checked" class="checkboxListy" disabled="disabled"
type="checkbox"/></xsl:when><xsl:otherwise><input class="checkboxListy" disabled="disabled"
type="checkbox"/></xsl:otherwise></xsl:choose>współużytkownik wieczysty<xsl:choose><xsl:when
test="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot1/wnio:sposobWladania='in'"><
input checked="checked" class="checkboxListy" disabled="disabled"
type="checkbox"/></xsl:when><xsl:otherwise><input class="checkboxListy" disabled="disabled"
type="checkbox"/></xsl:otherwise></xsl:choose>inny podmiot władający
nieruchomością</div></td></tr><tr><td colspan="1" width="100.0%"><div class="opis"><span
class="wskazowka">Wypełnić w przypadku wybrania opcji </span>Inny podmiot władający
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nieruchomością</div><div class="wypelnione"><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:dodatkowe/wnio:poleDodatkowe[2]"/>
</div></td></tr></table><table class="naglowek" width="100.0%"><tr><td class="naglowek"><div
class="naglowek" width="100.0%">D. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO
DEKLARACJĘ</div></td></tr></table><table width="100.0%"><tr><td colspan="4" width="100.0%">*
dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi ** dotyczy właścicieli nieruchomości nie
będących osobami fizycznymi</td></tr><tr><td colspan="2" width="50.0%"><div
class="opis">Nazwisko*</div><div class="wypelnione"><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot1/wnio:OsobaFizyczna/oso:Na
zwisko"/></div></td><td colspan="2" width="50.0%"><div class="opis">Imię*</div><div
class="wypelnione"><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot1/wnio:OsobaFizyczna/oso:Im
ie"/></div></td></tr><tr><td colspan="4" width="100.0%"><div class="opis">Nazwa pełna**</div><div
class="wypelnione"><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot1/wnio:OsobaNiefizyczna/wni
o:NazwaPelna"/></div></td></tr><tr><td colspan="1" width="25.0%"><div class="opis">Imię
ojca*</div><div class="wypelnione"><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot1/wnio:OsobaFizyczna/oso:Im
ieOjca"/></div></td><td colspan="1" width="25.0%"><div class="opis">Imię matki*</div><div
class="wypelnione"><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot1/wnio:OsobaFizyczna/oso:Im
ieMatki"/></div></td><td colspan="1" width="25%"><div class="opis">PESEL*</div><div
class="wypelnione"><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot1/wnio:OsobaFizyczna/oso:P
ESEL"/></div></td><td colspan="1" width="25%"><div class="opis">NIP**</div><div
class="wypelnione"><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot1/oso:NIP"/></div></td></tr>
<tr><td colspan="2" width="50.0%"><div class="opis">Nazwa skrócona**</div><div
class="wypelnione"><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot1/wnio:OsobaNiefizyczna/wni
o:NazwaSkrocona"/></div></td><td colspan="1" width="24.0%"><div class="opis">Nr
KRS**</div><div class="wypelnione"><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot1/wnio:OsobaNiefizyczna/wni
o:KRS"/></div></td><td colspan="1" width="25.0%"><div class="opis">REGON**</div><div
class="wypelnione"><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot1/wnio:OsobaNiefizyczna/wni
o:REGON"/></div></td></tr><tr><td colspan="2" width="50.0%"><div class="opis">Nr
telefonu</div><div class="wypelnione"><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot1/wnio:Telefon1"/></div></td
><td colspan="2" width="50.0%"><div class="opis">Adres poczty elektronicznej właściciela
nieruchomości</div><div class="wypelnione"><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot1/wnio:Email"/></div></td><
/tr><tr><td colspan="2" width="50.0%"><div class="opis">Miejscowość</div><div
class="wypelnione"><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot1/wnio:AdresZamieszkaniaSie
dziby/adr:Miejscowosc"/></div></td><td colspan="2" width="50.0%"><div class="opis">Ulica</div><div
class="wypelnione"><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot1/wnio:AdresZamieszkaniaSie
dziby/adr:Ulica"/></div></td></tr><tr><td colspan="1" width="25.0%"><div class="opis">Nr
budynku</div><div class="wypelnione"><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot1/wnio:AdresZamieszkaniaSie
dziby/adr:Budynek"/></div></td><td colspan="1" width="24.0%"><div class="opis">Kod
pocztowy</div><div class="wypelnione"><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot1/wnio:AdresZamieszkaniaSie
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dziby/adr:KodPocztowy"/></div></td><td colspan="2" width="50.0%"><div
class="opis">Poczta</div><div class="wypelnione"><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot1/wnio:AdresZamieszkaniaSie
dziby/adr:Poczta"/></div></td></tr></table><xsl:for-each
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:wspolwlasciciele/wnio:wspolwlascicie
l"><table width="100.0%"><tr><td colspan="5" width="100.0%"><b>DANE KOLEJNEGO
WSPÓŁWŁAŚCICIELA</b></td></tr><tr><td colspan="2" width="50.0%"><div
class="opis">Nazwisko*</div><div class="wypelnione"><xsl:value-of
select="wnio:OsobaFizyczna/oso:Nazwisko"/></div></td><td colspan="2" width="50.0%"><div
class="opis">Imię*</div><div class="wypelnione"><xsl:value-of
select="wnio:OsobaFizyczna/oso:Imie"/></div></td></tr><tr><td colspan="4" width="100.0%"><div
class="opis">Nazwa pełna**</div><div class="wypelnione"><xsl:value-of
select="wnio:OsobaNiefizyczna/wnio:NazwaPelna"/></div></td></tr><tr><td colspan="1"
width="25.0%"><div class="opis">Imię ojca*</div><div class="wypelnione"><xsl:value-of
select="wnio:OsobaFizyczna/oso:ImieOjca"/></div></td><td colspan="1" width="25.0%"><div
class="opis">Imię matki*</div><div class="wypelnione"><xsl:value-of
select="wnio:OsobaFizyczna/oso:ImieMatki"/></div></td><td colspan="1" width="25%"><div
class="opis">PESEL*</div><div class="wypelnione"><xsl:value-of
select="wnio:OsobaFizyczna/oso:PESEL"/></div></td><td colspan="1" width="25%"><div
class="opis">NIP**</div><div class="wypelnione"><xsl:value-of
select="oso:NIP"/></div></td></tr><tr><td colspan="2" width="50.0%"><div class="opis">Nazwa
skrócona**</div><div class="wypelnione"><xsl:value-of
select="wnio:OsobaNiefizyczna/wnio:NazwaSkrocona"/></div></td><td colspan="1"
width="24.0%"><div class="opis">Nr KRS**</div><div class="wypelnione"><xsl:value-of
select="wnio:OsobaNiefizyczna/wnio:KRS"/></div></td><td colspan="1" width="25.0%"><div
class="opis">REGON**</div><div class="wypelnione"><xsl:value-of
select="wnio:OsobaNiefizyczna/wnio:REGON"/></div></td></tr><tr><td colspan="2"
width="50.0%"><div class="opis">Numer telefonu</div><div class="wypelnione"><xsl:value-of
select="wnio:Telefon1"/></div></td><td colspan="2" width="50.0%"><div class="opis">Adres poczty
elektronicznej właściciela nieruchomości</div><div class="wypelnione"><xsl:value-of
select="wnio:Email"/></div></td></tr><tr><td colspan="2" width="50.0%"><div
class="opis">Miejscowość</div><div class="wypelnione"><xsl:value-of
select="wnio:AdresZamieszkaniaSiedziby/adr:Miejscowosc"/></div></td><td colspan="2"
width="50.0%"><div class="opis">Ulica</div><div class="wypelnione"><xsl:value-of
select="wnio:AdresZamieszkaniaSiedziby/adr:Ulica"/></div></td></tr><tr><td colspan="1"
width="25.0%"><div class="opis">Nr budynku</div><div class="wypelnione"><xsl:value-of
select="wnio:AdresZamieszkaniaSiedziby/adr:Budynek"/></div></td><td colspan="1"
width="24.0%"><div class="opis">Kod pocztowy</div><div class="wypelnione"><xsl:value-of
select="wnio:AdresZamieszkaniaSiedziby/adr:KodPocztowy"/></div></td><td colspan="2"
width="50.0%"><div class="opis">Poczta</div><div class="wypelnione"><xsl:value-of
select="wnio:AdresZamieszkaniaSiedziby/adr:Poczta"/></div></td></tr></table></xsl:for-each><table
class="naglowek" width="100.0%"><tr><td class="naglowek"><div class="naglowek"
width="100.0%">D.1. ADRES NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST
DEKLARACJA</div></td></tr></table><table width="100.0%"><tr><td colspan="2"
width="50.0%"><div class="opis">Miejscowość</div><div class="wypelnione"><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:adresNieruchomosci/adr:Miejscowosc"
/></div></td><td colspan="1" width="50.0%"><div class="opis">Ulica</div><div
class="wypelnione"><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:adresNieruchomosci/adr:Ulica"/></div
></td></tr><tr><td colspan="1" width="25.0%"><div class="opis">Nr budynku</div><div
class="wypelnione"><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:adresNieruchomosci/adr:Budynek"/><
/div></td><td colspan="1" width="24.0%"><div class="opis">Kod pocztowy</div><div
class="wypelnione"><xsl:value-of
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select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:adresNieruchomosci/adr:KodPocztowy
"/></div></td><td colspan="1" width="50.0%"><div class="opis">Poczta</div><div
class="wypelnione"><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:adresNieruchomosci/adr:Poczta"/></di
v></td></tr></table><table class="naglowek" width="100.0%"><tr><td class="naglowek"><div
class="naglowek" width="100.0%">D.2. ADRES DO KORESPONDENCJI <i>(wpisać, jeżeli jest inny niż
w punkcie D)</i></div></td></tr></table><table width="100.0%"><tr><td colspan="2"
width="50%"><div class="opis">Kraj</div><div class="wypelnione"><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot1/wnio:AdresDoKoresponden
cji/wnio:KrajOpisowo"/></div></td><td colspan="1" width="50%"><div
class="opis">Województwo</div><div class="wypelnione"><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot1/wnio:AdresDoKoresponden
cji/adr:Wojewodztwo"/></div></td></tr><tr><td colspan="2" width="50.0%"><div
class="opis">Miejscowość</div><div class="wypelnione"><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot1/wnio:AdresDoKoresponden
cji/adr:Miejscowosc"/></div></td><td colspan="1" width="50.0%"><div class="opis">Ulica</div><div
class="wypelnione"><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot1/wnio:AdresDoKoresponden
cji/adr:Ulica"/></div></td></tr><tr><td colspan="1" width="25.0%"><div class="opis">Nr
budynku</div><div class="wypelnione"><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot1/wnio:AdresDoKoresponden
cji/adr:Budynek"/></div></td><td colspan="1" width="24.0%"><div class="opis">Kod
pocztowy</div><div class="wypelnione"><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot1/wnio:AdresDoKoresponden
cji/adr:KodPocztowy"/></div></td><td colspan="1" width="50.0%"><div class="opis">Poczta</div><div
class="wypelnione"><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot1/wnio:AdresDoKoresponden
cji/adr:Poczta"/></div></td></tr></table><table class="naglowek" width="100.0%"><tr><td
class="naglowek"><div class="naglowek" width="100.0%">E. OŚWIADCZENIE O SPOSOBIE
ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH</div></td></tr></table><table width="100.0%"><tr><td
style="text-align: center;" width="100.0%"><div style="text-align:left">Oświadczam, że odpady
komunalne z nieruchomości wskazanej w punkcie D.1. będą zbierane w sposób:</div><div
class="wypelnione"><xsl:choose><xsl:when
test="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:selekcja='2'"><input checked="checked"
class="checkboxListy" disabled="disabled" type="checkbox"/></xsl:when><xsl:otherwise><input
class="checkboxListy" disabled="disabled"
type="checkbox"/></xsl:otherwise></xsl:choose>selektywny<xsl:choose><xsl:when
test="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:selekcja='1'"><input checked="checked"
class="checkboxListy" disabled="disabled" type="checkbox"/></xsl:when><xsl:otherwise><input
class="checkboxListy" disabled="disabled"
type="checkbox"/></xsl:otherwise></xsl:choose>nieselektywny</div></td></tr><tr><td
width="100.0%"><br/>W przypadku selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy wybrać stawkę
podstawową, a w przypadku wyboru zbierania odpadów w sposób nieselektywny należy wybrać wyższą
stawkę zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki za
pojemnik o określonej wysokości.</td></tr></table><table class="naglowek" width="100.0%"><tr><td
class="naglowek"><div class="naglowek" width="100.0%">F. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU
OPŁATY</div></td></tr></table><table width="100.0%"><tr><td colspan="2" width="100.0%"><div
class="opis">Prowadzę następujący rodzaj działalności:</div><div class="wypelnione"><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:dodatkowe/wnio:poleDodatkowe[3]"/>
</div></td></tr><tr><td colspan="1" width="80%"><div style="border:none">w ramach której: <br/>jest
zatrudnionych pracowników:</div></td><td colspan="1" width="20%"><div
class="wypelnione"><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:dodatkowe/wnio:poleDodatkowe[4]"/>
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</div></td></tr><tr><td colspan="1" width="90%"><br/>w placówkach oświatowych i innych obiektach
użyteczności publicznej liczba uczniów i pracowników wynosi:</td><td colspan="1" width="10%"><div
class="wypelnione"><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:dodatkowe/wnio:poleDodatkowe[5]"/>
</div></td></tr><tr><td colspan="1" width="80%"><br/>lokal gastronomiczny posiada miejsc
konsumpcyjnych (także w ogródkach):</td><td colspan="1" width="20%"><div
class="wypelnione"><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:dodatkowe/wnio:poleDodatkowe[6]"/>
</div></td></tr><tr><td colspan="1" width="80%"><br/>lokal handlowy ma powierzchnię:</td><td
colspan="1" width="20%"><div class="wypelnione"><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:dodatkowe/wnio:poleDodatkowe[7]"/>
</div></td></tr><tr><td colspan="1" width="80%"><br/>w agroturystyce, pensjonacie, ośrodku
wypoczynkowym znajduje się łóżek:</td><td colspan="1" width="20%"><div
class="wypelnione"><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:dodatkowe/wnio:poleDodatkowe[8]"/>
</div></td></tr><tr><td colspan="1" width="20%"><br/>inne:</td><td colspan="1" width="80%"><div
class="wypelnione"><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:dodatkowe/wnio:poleDodatkowe[9]"/>
</div></td></tr></table><b>WYLICZENIE NALEŻNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI</b><table width="100.0%"><tr><td colspan="1" style="text-align:
center;" width="25%">Pojemność pojemnika</td><td colspan="1" style="text-align: center;"
width="25%">Liczba pojemników</td><td colspan="1" style="text-align: center;" width="25%">Stawka
opłaty</td><td colspan="1" style="text-align: center;" width="25%"><div style="text-align:
center;">Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w
zł</div></td></tr></table><xsl:for-each
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:pojemniki/wnio:pojemnik"><table
width="100.0%"><tr><td colspan="1" width="25%"><div class="wypelnione"><xsl:choose><xsl:when
test="wnio:pojemnik='16'"> 60 l - segregowane</xsl:when><xsl:when test="wnio:pojemnik='15'"> 60 l zmieszane</xsl:when><xsl:when test="wnio:pojemnik='6'"> 110 l - segregowane</xsl:when><xsl:when
test="wnio:pojemnik='3'"> 110 l - zmieszane</xsl:when><xsl:when test="wnio:pojemnik='8'"> 120 l segregowane</xsl:when><xsl:when test="wnio:pojemnik='7'"> 120 l - zmieszane</xsl:when><xsl:when
test="wnio:pojemnik='10'"> 240 l - segregowane</xsl:when><xsl:when test="wnio:pojemnik='9'"> 240 l zmieszane</xsl:when><xsl:when test="wnio:pojemnik='12'"> 360 l - segregowane</xsl:when><xsl:when
test="wnio:pojemnik='11'"> 360 l - zmieszane</xsl:when><xsl:when test="wnio:pojemnik='5'">1100 l segregowane</xsl:when><xsl:when test="wnio:pojemnik='4'">1100 l - zmieszane</xsl:when><xsl:when
test="wnio:pojemnik='14'">5000 l - segregowane</xsl:when><xsl:when test="wnio:pojemnik='13'">5000 l
- zmieszane</xsl:when><xsl:when test="wnio:pojemnik='18'">7000 l - segregowane</xsl:when><xsl:when
test="wnio:pojemnik='17'">7000 l - zmieszane</xsl:when><xsl:when test="wnio:pojemnik='2'">10000 l segregowane</xsl:when><xsl:when test="wnio:pojemnik='1'">10000 l zmieszane</xsl:when></xsl:choose></div></td><td colspan="1" width="25%"><div
class="wypelnione"><xsl:value-of select="wnio:liczbaPojemnikow"/></div></td><td colspan="1"
width="25%"><div class="wypelnione"><xsl:value-of select="wnio:stawka"/></div></td><td colspan="1"
width="25%"><div class="wypelnione"><xsl:value-of
select="wnio:oplata"/></div></td></tr></table></xsl:for-each><table width="100.0%"><tr><td
width="75%"/><td width="25%"><div class="opis">RAZEM</div><div class="wypelnione"><xsl:valueof
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:oplata"/></div></td></tr></table>Zgo
dnie z uchwałą Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady<br/>komunalne, obowiązani są uiszczać opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi raz na miesiąc bez wezwania, z góry, <br/><u>w terminie do 15-go dnia każdego
miesiąca</u>, w którym powstało zobowiązanie.<table class="naglowek" width="100.0%"><tr><td
class="naglowek"><div class="naglowek" width="100.0%">G. OŚWIADCZENIE SKŁADAJĄCEGO
DEKLARACJĘ</div></td></tr></table><table width="100.0%"><tr><td colspan="3"
width="100.0%"><b>Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą</b></td></tr><tr><td
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width="25.0%"><div class="opis">Miejscowość</div><div class="wypelnione"><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:dodatkowe/wnio:poleDodatkowe[10]"/
></div></td><td width="20.0%"><div class="opis">Data wypełnienia</div><div
class="wypelnione"><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:dataWypelnienia"/></div></td><td
width="25.0%"><div class="opis">Imię składającego deklarację</div><div
class="wypelnione"><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:imie"/></div></td><td
width="30.0%"><div class="opis">Nazwisko składającego deklarację</div><div
class="wypelnione"><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:nazwisko"/></div></td></tr><tr><td
width="25.0%"><div class="opis">Miejscowość</div><div class="wypelnione"><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:dodatkowe/wnio:poleDodatkowe[11]"/
></div></td><td width="20.0%"><div class="opis">Data wypełnienia</div><div
class="wypelnione"><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:dodatkowe/wnio:poleDodatkowe[12]"/
></div></td><td width="25.0%"><div class="opis">Imię współwłaściciela</div><div
class="wypelnione"><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:dodatkowe/wnio:poleDodatkowe[13]"/
></div></td><td width="30.0%"><div class="opis">Nazwisko współwłaściciela</div><div
class="wypelnione"><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:dodatkowe/wnio:poleDodatkowe[14]"/
></div></td></tr></table><table class="naglowek" width="100.0%"><tr><td class="naglowek"><div
class="naglowek" width="100.0%"> </div></td></tr></table><b>POUCZENIE</b><b>1. W przypadku
niewpłacenia w określonych terminach kwoty opłaty z działu F, lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości,
niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.</b><br/><br/>2. Zgodnie z art. 6m
ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel
nieruchomości jest obowiązany złożyć do właściwego organu deklarację o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości
odpadów komunalnych.<br/><br/>3. W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi wójt gminy zawiadomi właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w
deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i
uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w
zawiadomieniu.<br/><br/>4. Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach w razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji właściwy organ
określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę
dostępne dane lub uzasadnione szacunki.<br/><br/>5. Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej
kontroli. W przypadku nie wywiązania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych
właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę za odbiór odpadów zmieszanych wraz z
odsetkami.</body></html></xsl:for-each></xsl:template></xsl:stylesheet>
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/359/17
Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska
z dnia 28 września 2017 r.
WYRÓŻNIK ELEKTRONICZNEGO WZORU DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI SKŁADANEJ PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE
LUB INNE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWE UŻYTKOWANE JEDYNIE
PRZEZ CZĘŚĆ ROKU

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/styl.xsl" ?><wyr:Dokument
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2008/05/09/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:ev="http://www.w3.org/2001/xml-events"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2008/05/09/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2008/05/09/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2008/05/09/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2008/05/09/"
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"
xsi:schemaLocation="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/
http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/schemat.xsd">
<wyr:OpisDokumentu>
<meta:Data typDaty="opublikowany"><meta:Czas>2017-0920</meta:Czas></meta:Data><meta:Identyfikator
typIdentyfikatora="JednolityIdentyfikator"><meta:Wartosc>http://crd.gov.pl/wzor/2017/09/20/4446/wyrozn
ik.xml</meta:Wartosc></meta:Identyfikator><meta:RodzajDokumentu>
<meta:Kategoria>tekst</meta:Kategoria>
</meta:RodzajDokumentu>
<meta:Relacja><meta:Identyfikator
typIdentyfikatora="URIXSD"><meta:Wartosc>http://crd.gov.pl/wzor/2017/09/20/4446/schemat.xsd</meta:
Wartosc></meta:Identyfikator><meta:RodzajRelacji>maZrodlo</meta:RodzajRelacji></meta:Relacja><met
a:Relacja><meta:Identyfikator
typIdentyfikatora="URIXSL"><meta:Wartosc>http://crd.gov.pl/wzor/2017/09/20/4446/styl.xsl</meta:Warto
sc></meta:Identyfikator><meta:RodzajRelacji>maFormat</meta:RodzajRelacji></meta:Relacja></wyr:Opi
sDokumentu>
<wyr:DaneDokumentu>
<str:Naglowek>
<str:NazwaDokumentu>Wyróżnik wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się
domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
użytkowane jedynie przez część roku</str:NazwaDokumentu>
</str:Naglowek>
<str:Nadawcy>
<meta:Podmiot typPodmiotu="TworcaWyroznika">
<inst:Instytucja>
<inst:NazwaInstytucji>Urząd Gminy w Nowej Wsi
Lęborskiej</inst:NazwaInstytucji>
<adr:Adres>
<adr:KodPocztowy>84-351</adr:KodPocztowy>
<adr:Miejscowosc>Nowa Wieś
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Lęborska</adr:Miejscowosc>
<adr:Ulica>Grunwaldzka</adr:Ulica>
<adr:Budynek>24</adr:Budynek>
<adr:Wojewodztwo>pomorskie</adr:Wojewodztwo>
</adr:Adres>
</inst:Instytucja>
</meta:Podmiot>
</str:Nadawcy>
</wyr:DaneDokumentu>
<wyr:TrescDokumentu format="text/xml" kodowanie="XML">
<wyr:Wartosc>
<wyr:NazwaDokumentu>Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki
letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, użytkowane
jedynie przez część roku</wyr:NazwaDokumentu>
<wyr:RodzajDokumentu>deklaracja</wyr:RodzajDokumentu>
<wyr:PodstawaPrawna>
<wyr:NazwaPodstawy>Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach</wyr:NazwaPodstawy>
<wyr:JednolityIdentyfikatorPodstawy>URI://Dziennik_Ustaw/2017/1289/6n/1/2/a</wyr:JednolityI
dentyfikatorPodstawy>
</wyr:PodstawaPrawna>
<wyr:WaznoscWzoru typDaty="waznosci">
<meta:Od>2017-09-01</meta:Od>
</wyr:WaznoscWzoru>
<wyr:OpisWzoru>Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki
letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno wypoczynkowe, użytkowane
jedynie przez część roku.</wyr:OpisWzoru>
</wyr:Wartosc>
</wyr:TrescDokumentu>
<ds:Signature Id="ID-b17a7bd0-9de7-11e7-857c-005056880b4f"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"><ds:SignedInfo Id="ID-b178a710-9de7-11e7-857c005056880b4f" xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2008/05/09/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:ev="http://www.w3.org/2001/xml-events"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2008/05/09/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2008/05/09/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2008/05/09/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2008/05/09/"
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"><ds:CanonicalizationMethod
Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/><ds:SignatureMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"/><ds:Reference Id="ID-b178a711-9de7-11e7857c-005056880b4f" URI=""><ds:Transforms><ds:Transform
Algorithm="http://www.w3.org/TR/1999/REC-xpath-19991116"><ds:XPath
xmlns:xades="http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2#">not(ancestor-orself::ds:Signature)</ds:XPath></ds:Transform></ds:Transforms><ds:DigestMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/><ds:DigestValue>qRbhvXkbhgPhIgsB/3d3GDBf
DNc=</ds:DigestValue></ds:Reference><ds:Reference Id="ID-b17a06a0-9de7-11e7-857c-005056880b4f"
URI="schemat.xsd"><ds:DigestMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/><ds:DigestValue>V64X+TDNvOHv8mOPGheml
pMJgUs=</ds:DigestValue></ds:Reference><ds:Reference Id="ID-b17a06a1-9de7-11e7-857c-

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

– 47 –

Poz. 3604

005056880b4f" URI="styl.xsl"><ds:DigestMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/><ds:DigestValue>cwG2wF5Nz8jNK8iXbNs3JJO
aDXc=</ds:DigestValue></ds:Reference><ds:Reference Id="ID-b190c2f2-9de7-11e7-857c-005056880b4f"
Type="http://uri.etsi.org/01903#SignedProperties" URI="#ID-b190c2f0-9de7-11e7-857c005056880b4f"><ds:Transforms><ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n20010315"/></ds:Transforms><ds:DigestMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/><ds:DigestValue>O6Ps36CLafXUTdH5xhNFcIef
zp0=</ds:DigestValue></ds:Reference></ds:SignedInfo><ds:SignatureValue Id="ID-b1999c90-9de7-11e7857c005056880b4f">SKLKUQkfPg9UM5QU98zh5+vHiT1nNS7mjU296ePqXZot/UxekUOgkIrg8P3Kwdw0pg
PwATZ8JjEfuJR7Dj0PjrCIIfewqJZ1YFRy10I1seO/1NMyhrOpxaqOvxBkwLd0NehObYYIns8ZQBhB0pG
9ukcNm83EfIXTlQ27uGvOH0NSX8DSMR0xUJyUpqne7pXH6uqL23Pc37LpYatSK9aFwUaPheTSQ9e0Y
xjggPNibLUkm/vMHUgxGM5gdQKqYwHKrFbd0ijs75fTYiizDDafr3g1fZ0LRVfed1nyQxa2sLbphFpH+R
HJtFZoizP8wv7B+0X1HgZuM4/NIqrZ/FvMWQ==</ds:SignatureValue><ds:KeyInfo><ds:X509Data><ds:
X509Certificate>
MIIFAzCCA+ugAwIBAgIUBnwuqkZHTZ/F/75AeydKE8YUArswDQYJKoZIhvcNAQEF
BQAwgakxCzAJBgNVBAYTAlBMMTgwNgYDVQQKDC9Qb2xza2EgV3l0d8Ozcm5pYSBQ
YXBpZXLDs3cgV2FydG/Fm2Npb3d5Y2ggUy5BLjE9MDsGA1UECww0U2lnaWxsdW0g
UG9sc2tpZSBDZW50cnVtIENlcnR5ZmlrYWNqaSBFbGVrdHJvbmljem5lajEhMB8G
A1UEAwwYU2lnaWxsdW0gUENDRSAtIENBTGV2ZWwzMB4XDTE3MDQxMjE0NDIxMFoX
DTIwMDQxMjIzNTk1OVowMzELMAkGA1UEBhMCUEwxDjAMBgNVBAoMBU1TV2lBMRQw
EgYDVQQDDAtlUFVBUCBDUlcgMjCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoC
ggEBAIqJ9J0Il+JG+57UHERjND5G/i7nWG+fNp9XpHoIzNbKNYwIAujLmWoRNx3z
Kbt29MKa0c7Tpy8hqYIhIGo+HP+577gu1R7VUr5GPXtj7XJTTVlPrsFoQGVs2jMW
gewHs6OF87dqu3TTLh0fVxPWMnfWQ2pJuQY+wzZOJkOjr3eA5l75ncadKt7eL62H
rQPrn5VBTzYKWbo39hSMjjRw0Z1C7L2PZAARx740ERHahGHRFXQUbR9cWeptKZHn
MuArZ7gWqcgq3nxQt887wMZIL2V3bJquAVsHo5+kP1PoZ9pstt3gHforNzUp8GkP
ICumOeEqhrtuk6leNsB1N00Ye9sCAwEAAaOCAZYwggGSMA4GA1UdDwEB/wQEAwIG
wDAMBgNVHRMBAf8EAjAAMIIBLgYDVR0gAQH/BIIBIjCCAR4wggEaBgsqhGgBhvcY
AYN0BTCCAQkwLwYIKwYBBQUHAgEWI2h0dHA6Ly93d3cuc2lnaWxsdW0ucGwvcmVw
b3p5dG9yaXVtMIHVBggrBgEFBQcCAjCByDAzFixQb2xza2EgV3l0d/NybmlhIFBh
cGllcvN3IFdhcnRvnGNpb3d5Y2ggUy5BLjADAgEBHoGQAEMAZQByAHQAeQBmAGkA
awBhAHQAIAB3AHkAawBvAHIAegB5AHMAdAB5AHcAYQBuAHkAIABkAG8AIAB3AGUA
cgB5AGYAaQBrAGEAYwBqAGkAIABwAG8AZABwAGkAcwB1ACAAUAByAG8AZgBpAGwA
dQAgAFoAYQB1AGYAYQBuAGUAZwBvACAAZQBQAFUAQQBQMEAGA1UdHwQ5MDcwNaAz
oDGGL2h0dHA6Ly8xOTMuMTc4LjE2NC4xNi9yZXBvenl0b3JpdW0vY2FsZXZlbDMu
Y3JsMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAA4IBAQBMyOthopuFlKIfb3+6OAfXR08T6RkBr9Nt
+ZJwtwMqWV28DPYAad+sZsXujPTz3xS44yI25K9IjAVMIoX0VuK/UM1+hlNBO4+C
tm7zrEB7Fxs31Qzz/kUsiL+0YUoWqCHR9Kbk7ANsZsfXHTGhZzD7rDlfT8nCBcFb
FU+16B6tS9138KIxgdYcNuG/SS8cTPazb/l6G2DL2KwIWtcWlTwdyw/dp/T5pXEr
d30VZGzgiiLGO07762vXUDeofBXwcdGaE2ZCN2Hz27Njaw7JgChqlgtIzFdYSHJn
zzRkgjoeqfnnf5qYPGONYZ6iiSFUQCjBV3Hc+wBlsMYvVHImOmxC
</ds:X509Certificate></ds:X509Data></ds:KeyInfo><ds:Object><xades:QualifyingProperties Id="IDb190c2f1-9de7-11e7-857c-005056880b4f" Target="#ID-b17a7bd0-9de7-11e7-857c-005056880b4f"
xmlns:xades="http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2#"><xades:SignedProperties Id="ID-b190c2f0-9de7-11e7857c-005056880b4f" xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2008/05/09/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:ev="http://www.w3.org/2001/xml-events"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2008/05/09/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2008/05/09/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2008/05/09/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2008/05/09/"
xmlns:wyr="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/" xmlns:xades="http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2#"
xmlns:xf="http://www.w3.org/2002/xforms" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
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xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchemainstance"><xades:SignedSignatureProperties><xades:SigningTime>2017-0920T09:40:10Z</xades:SigningTime><xades:SigningCertificate><xades:Cert><xades:CertDigest><ds:Diges
tMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/><ds:DigestValue>LqAE+PPaRxYnnhvnHPgtRc7
ehYU=</ds:DigestValue></xades:CertDigest><xades:IssuerSerial><ds:X509IssuerName>CN=Sigillum
PCCE - CALevel3, OU=Sigillum Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej, O=Polska Wytwórnia
Papierów Wartościowych S.A.,
C=PL</ds:X509IssuerName><ds:X509SerialNumber>370233021361322591318289520751053587416961
52251</ds:X509SerialNumber></xades:IssuerSerial></xades:Cert></xades:SigningCertificate><xades:Sign
aturePolicyIdentifier><xades:SignaturePolicyImplied/></xades:SignaturePolicyIdentifier></xades:SignedSi
gnatureProperties><xades:SignedDataObjectProperties><xades:DataObjectFormat ObjectReference="#IDb178a711-9de7-11e7-857c005056880b4f"><xades:Description/><xades:MimeType>text/xml</xades:MimeType></xades:DataObject
Format><xades:DataObjectFormat ObjectReference="#ID-b17a06a0-9de7-11e7-857c005056880b4f"><xades:Description>schemat.xsd</xades:Description><xades:MimeType>text/xml</xades:
MimeType></xades:DataObjectFormat><xades:DataObjectFormat ObjectReference="#ID-b17a06a1-9de711e7-857c005056880b4f"><xades:Description>styl.xsl</xades:Description><xades:MimeType>text/xml</xades:Mim
eType></xades:DataObjectFormat></xades:SignedDataObjectProperties></xades:SignedProperties></xade
s:QualifyingProperties></ds:Object></ds:Signature></wyr:Dokument>

SCHEMAT ELEKTRONICZNEGO WZORU DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI SKŁADANEJ PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE
LUB INNE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWE UŻYTKOWANE JEDYNIE
PRZEZ CZĘŚĆ ROKU

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
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://crd.gov.pl/wzor/2017/09/20/4446/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified"
targetNamespace="http://crd.gov.pl/wzor/2017/09/20/4446/" xml:lang="pl">
<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd"/>
<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"/>
<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd"/>
<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"/>
<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd"/>
<xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd"/>
<xs:simpleType name="Tekst4Typ">
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<xs:restriction base="xsd:string">
<xs:maxLength value="4"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Tekst3Typ">
<xs:restriction base="xsd:string">
<xs:maxLength value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Tekst1000Typ">
<xs:restriction base="xsd:string">
<xs:maxLength value="1000"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="Wartosc_type">
<xs:all>
<xs:element name="Naglowek" type="wnio:NaglowekTyp"/>
<xs:element name="MiejsceSkladaniaDeklaracji" type="str:Tekst200Typ"/>
<xs:element name="Podmiot1" type="wnio:Podmiot1Typ"/>
<xs:element name="PrzyczynyZlozeniaDeklaracji" type="wnio:Zmiany"/>
<xs:element name="PoprzednieMiejsceSkladania" type="str:Tekst200Typ"/>
<xs:element name="celZlozenia" type="str:Tekst200Typ"/>
<xs:element name="data" type="str:Tekst200Typ"/>
<xs:element name="uzasadnieniePrzyczynZmiany" type="wnio:Tekst1000Typ"/>
<xs:element name="adresNieruchomosci" type="wnio:adresNieruchomosciTyp"/>
<xs:element name="mieszkancyTak" type="str:Tekst200Typ"/>
<xs:element name="mieszkancyNie" type="str:Tekst200Typ"/>
<xs:element name="zabudowaWielorodzinna" type="str:Tekst200Typ"/>
<xs:element name="domkiLetniskowe" type="str:Tekst200Typ"/>
<xs:element name="zwolnienie" type="str:Tekst200Typ"/>
<xs:element name="popiol" type="str:Tekst200Typ"/>
<xs:element name="kompostownik" type="str:Tekst200Typ"/>
<xs:element name="pojemnoscKompostownika" type="str:Tekst200Typ"/>
<xs:element name="selekcja" type="str:Tekst200Typ"/>
<xs:element name="liczbaOsob" type="str:Tekst200Typ"/>
<xs:element name="liczbaOsobNiepelnoletnich" type="str:Tekst200Typ"/>
<xs:element name="liczbaOsobZameldowanychNiezamieszkujacych"
type="str:Tekst200Typ"/>
<xs:element name="woda" type="str:Tekst200Typ"/>
<xs:element name="powierzchnia" type="str:Tekst200Typ"/>
<xs:element name="liczbaGospodarstw" type="str:Tekst200Typ"/>
<xs:element name="liczbaDomkow" type="str:Tekst200Typ"/>
<xs:element name="stawka" type="str:Tekst200Typ"/>
<xs:element name="oplata" type="str:Tekst200Typ"/>
<xs:element name="imie" type="str:Tekst200Typ"/>
<xs:element name="nazwisko" type="str:Tekst200Typ"/>
<xs:element name="dataWypelnienia" type="str:Tekst200Typ"/>
<xs:element name="daneWspolwlascicieli" type="str:Tekst200Typ"/>
<xs:element name="uwagi" type="str:Tekst200Typ"/>
<xs:element name="Pouczenie" type="wnio:Tekst1000Typ"/>
<xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="pojemniki"
type="wnio:pojemnikiTyp">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Dane dotyczące
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pojemników</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="wspolwlasciciele"
type="wnio:wspolwlascicieleTyp">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Dane dotyczące
współwłaścicieli</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="dodatkowe"
type="wnio:dodatkoweTyp">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Dane dodatkowe niemożliwe do
zaklasyfikowania (bez znaczenia dla dziedzinowego modelu danych), o kontekście wynikającym z
umiejscowienia na wizualizacji</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:all>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="pojemnikiTyp">
<xs:sequence>
<xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="pojemnik"
type="wnio:pojemnikTyp">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Dane szczegółowe dotyczące
pojemnika</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="pojemnikTyp">
<xs:all>
<xs:element minOccurs="0" name="pojemnik"
type="wnio:Pojemnikinaodpadykomunalne"/>
<xs:element minOccurs="0" name="stawka" type="str:Tekst200Typ"/>
<xs:element minOccurs="0" name="liczbaPojemnikow" type="str:Tekst200Typ"/>
<xs:element minOccurs="0" name="czestotliwosc"
type="wnio:Czstotliwociodbioru"/>
<xs:element minOccurs="0" name="oplata" type="str:Tekst200Typ"/>
</xs:all>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="wspolwlascicieleTyp">
<xs:sequence>
<xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="wspolwlasciciel"
type="wnio:Podmiot1Typ">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Dane szczegółowe dotyczące
współwłaściciela</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="dodatkoweTyp">
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<xs:sequence>
<xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="poleDodatkowe"
type="xsd:string">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Pozycja dodatkowa bez znaczenia dla
dziedzinowego modelu danych, o kontekście wynikającym z umiejscowienia na
wizualizacji</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="NaglowekTyp">
<xs:sequence>
<xs:element name="KodFormularza" type="wnio:Tekst4Typ"/>
<xs:element name="WariantFormularza" type="str:Tekst200Typ"/>
<xs:element name="Rok" type="str:Tekst200Typ"/>
<xs:element name="WersjaSchemy" type="wnio:Tekst3Typ"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Podmiot1Typ">
<xs:all>
<xs:element name="sposobWladania" type="wnio:Sposobywadania"/>
<xs:element name="OsobaNiefizyczna" type="wnio:OsobaNiefizycznaTyp"/>
<xs:element name="OsobaFizyczna" type="wnio:OsobaFizycznaTyp"/>
<xs:element ref="oso:NIP"/>
<xs:element name="Telefon1" type="str:Tekst200Typ"/>
<xs:element name="Telefon2" type="str:Tekst200Typ"/>
<xs:element name="Email" type="str:Tekst200Typ"/>
<xs:element name="AdresZamieszkaniaSiedziby"
type="wnio:AdresZamieszkaniaSiedzibyTyp"/>
<xs:element name="AdresDoKorespondencji"
type="wnio:AdresDoKorespondencjiTyp"/>
</xs:all>
<xs:attribute name="rola">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="podatnik"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="rodzaj">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:byte">
<xs:enumeration value="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>osoba
fizyczna</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="2">
<xs:annotation>
<xs:documentation>podatnik niebędący osoba
fizyczną</xs:documentation>
</xs:annotation>
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</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="OsobaNiefizycznaTyp">
<xs:all>
<xs:element name="NazwaPelna" type="str:Tekst200Typ"/>
<xs:element minOccurs="0" name="NazwaSkrocona" type="str:Tekst200Typ"/>
<xs:element minOccurs="0" name="KRS" type="str:Tekst200Typ"/>
<xs:element minOccurs="0" name="REGON" type="str:Tekst200Typ"/>
</xs:all>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="OsobaFizycznaTyp">
<xs:all>
<xs:element ref="oso:PESEL"/>
<xs:element ref="oso:Nazwisko"/>
<xs:element ref="oso:Imie"/>
<xs:element ref="oso:ImieOjca"/>
<xs:element ref="oso:ImieMatki"/>
<xs:element name="DataUrodzenia" type="str:Tekst200Typ"/>
</xs:all>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="AdresZamieszkaniaSiedzibyTyp">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="adr:AdresTyp">
<xs:sequence>
<xs:element minOccurs="0" name="KrajOpisowo"
type="str:Tekst200Typ"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="rodzajAdresu">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="RAD">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Adres
zamieszkania lub siedziby</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="AdresDoKorespondencjiTyp">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="adr:AdresTyp">
<xs:sequence>
<xs:element minOccurs="0" name="KrajOpisowo"
type="str:Tekst200Typ"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="rodzajAdresu">
<xs:simpleType>
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<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="RAD">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Adres do
korespondencji</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="adresNieruchomosciTyp">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="adr:AdresTyp">
<xs:sequence>
<xs:element minOccurs="0" name="KrajOpisowo"
type="str:Tekst200Typ"/>
<xs:element minOccurs="0" name="Dzialka"
type="str:Tekst200Typ"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="rodzajAdresu">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="RAD">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Adres
nieruchomości</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TrescDokumentu_type">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
<xs:sequence>
<xs:element name="Wartosc" type="wnio:Wartosc_type"/>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Dokument_type">
<xs:sequence>
<xs:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp"/>
<xs:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp"/>
<xs:element name="TrescDokumentu" type="wnio:TrescDokumentu_type"/>
<xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="ds:Signature"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
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<xsd:simpleType name="Pojemnikinaodpadykomunalne">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:enumeration value="_7000">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Pojemnik 7000 l zmieszane</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="_360">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Pojemnik 360 l zmieszane</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="_120s">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Pojemnik 120 l segregowane</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="_240">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Pojemnik 240l zmieszane</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="_110">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Pojemnik 110 l zmieszane</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="_60">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Pojemnik 60 l (z)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="_5000s">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Pojemnik 5000 l segregowane</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="_120">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Pojemnik 120 l zmieszane</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="_7000s">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Pojemnik 7000 l segregowane</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
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</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="_60s">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Pojemnik 60 l (s)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="_10000s">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Pojemnik 10000 l segregowane</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="_5000">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Pojemnik 5000 l zmieszane</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="_10000">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Pojemnik 10000 l zmieszane</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="_240s">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Pojemnik 240 l segregowane</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="_1100">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Pojemnik 1100 l zmieszane</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="_360s">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Pojemnik 360 l segregowane</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="_110s">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Pojemnik 110 l segregowane</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="_1100s">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Pojemnik 1100 l segregowane</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
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</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Czstotliwociodbioru">
<xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Sposobywadania">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:enumeration value="wz">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>współdzierżawa</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="uk">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>użytkownik</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ww">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>współużytkowanie
wieczyste</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="sm">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>samoistny posiadacz</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="wl">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>własność</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="uw">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>użytkowanie wieczyste</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="wm">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>współwłasność
małżeńska</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="dz">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>dzierżawa</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ws">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>współwłasność</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
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<xsd:enumeration value="wd">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>władający</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="rd">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>rodzina płatnika</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="in">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>inne sposoby władania</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Zmiany">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:enumeration value="PIE">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Pierwsza deklaracja</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="DEC">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Decyzja wymiarowa</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ZM_N">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>ZMIANA NAZWISKA WŁAŚCICIELA
NIERUCHOMOŚCI</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="UM_Z">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>UMORZENIE ZALEGŁOŚCI DECYZJA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BN">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Błędne naliczenie
opłaty</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="DEC_K_">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>KOREKTA DECYZJI
WYMIAROWEJ</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ZM_D">
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<xsd:annotation>
<xsd:documentation>ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W
DEKLARACJI</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ZMZ">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>ZMIANA ZARZĄDCY
NIERUCHOMOŚCI</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="Z_DEK">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>ZŁOŻENIE
DEKLARACJI</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KOR">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Korekta deklaracji</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ZMW">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Zmiana właściciela</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xs:element name="Dokument" type="wnio:Dokument_type"/>
</xs:schema>

STYL ELEKTRONICZNEGO WZORU DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI SKŁADANEJ PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE
LUB INNE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWE UŻYTKOWANE JEDYNIE
PRZEZ CZĘŚĆ ROKU

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xsl:stylesheet
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
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/"
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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://crd.gov.pl/wzor/2017/09/20/4446/" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" version="1.0"><xsl:template match="/"><xsl:for-each
select="wnio:Dokument"><html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><head><meta
content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="Content-Type"/><style type="text/css">body {
background-color: #FFFFFF; color: #000000; font-family: 'Arial', sans-serif; font-size: 9pt; margin: 0;
padding: 1px 2%;
}
table {
font-size: 9pt;
border-collapse: collapse;
}
tr {
page-break-inside: avoid;
}
td {
border: 1px solid black; vertical-align: top; height: 2.1em;
}
.opis {
font-size: 0.67em; margin-bottom: 0.2em; text-align: left; font-weight: bold; text-transform: none;
}
.wskazowka {
display: none;
}
table.naglowek {
background-color: #d3d3d3;
}
td.naglowek {
height: 0px;
}
div.naglowek {
font-weight: bold;
}
div.tytul {
font-size: 1.5em;
font-weight: bold;
text-align: center;
}</style></head><body><table class="naglowek" width="100.0%"><tr><td class="naglowek"><div
class="tytul" width="100.0%"><div style="text-align:center;">DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI<br/>składana przez właścicieli
nieruchomości,<br/> na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na
cele rekreacyjno-wypoczynkowe, użytkowane jedynie przez część
roku</div></div></td></tr></table><table width="100%"><tr><td colspan="1" style="text-align: center;"
width="100%"><div class="opis"><div style="text-align:center;">na rok</div></div><div
class="wypelnione"><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Naglowek/wnio:Rok"/></div></td></t
r></table><table width="100.0%"><tr><td width="15%"><b>Podstawa prawna:</b></td><td
width="85%"><b>Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach</b></td></tr><tr><td width="15%"><b>Składający:</b></td><td width="85%">Właściciel
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nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe</td></tr><tr><td width="15%"><b>Termin składania:</b></td><td
width="85%"><b>Termin złożenia pierwszej deklaracji 15.11.2016 r.</b><br/>w ciągu 14 dni od dnia
powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.</td></tr></table><table class="naglowek"
width="100.0%"><tr><td class="naglowek"><div class="naglowek" width="100.0%">A. MIEJSCE
SKŁADANIA DEKLARACJI</div></td></tr></table><table width="100.0%"><tr><td
width="100.0%">Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej<br/>ul. Grunwaldzka 24<br/>84-351 Nowa Wieś
Lęborska</td></tr></table><table class="naglowek" width="100.0%"><tr><td class="naglowek"><div
class="naglowek" width="100.0%">B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA
DEKLARACJI</div></td></tr></table><table width="100.0%"><tr><td colspan="3"
width="100.0%"><div class="opis">Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji<span
class="wskazowka"> (zaznaczyć właściwą pozycję)</span></div><div
class="wypelnione"><xsl:choose><xsl:when
test="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:PrzyczynyZlozeniaDeklaracji='PIE'"><in
put checked="checked" class="checkboxListy" disabled="disabled"
type="checkbox"/></xsl:when><xsl:otherwise><input class="checkboxListy" disabled="disabled"
type="checkbox"/></xsl:otherwise></xsl:choose>Pierwsza deklaracja<xsl:choose><xsl:when
test="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:PrzyczynyZlozeniaDeklaracji='ZM_D'">
<input checked="checked" class="checkboxListy" disabled="disabled"
type="checkbox"/></xsl:when><xsl:otherwise><input class="checkboxListy" disabled="disabled"
type="checkbox"/></xsl:otherwise></xsl:choose>Zmiana danych zawartych w
deklaracji<xsl:choose><xsl:when
test="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:PrzyczynyZlozeniaDeklaracji='KOR'"><
input checked="checked" class="checkboxListy" disabled="disabled"
type="checkbox"/></xsl:when><xsl:otherwise><input class="checkboxListy" disabled="disabled"
type="checkbox"/></xsl:otherwise></xsl:choose>Korekta deklaracji</div></td></tr><tr><td
width="100.0%"><div class="opis">Data zaistnienia zmiany (DD.MM.RRRR)</div><div
class="wypelnione"><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:dodatkowe/wnio:poleDodatkowe[1]"/>
</div></td></tr><tr><td colspan="3" width="100.0%"><div class="opis"><br/>Uzasadnienie:<span
class="wskazowka"> (wypełnić w przypadku zmiany danych w deklaracji lub korekty deklaracji; pole
nieobowiązkowe)</span></div><div class="wypelnione"><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:uzasadnieniePrzyczynZmiany"/></div
></td></tr></table><table class="naglowek" width="100.0%"><tr><td class="naglowek"><div
class="naglowek" width="100.0%">C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ</div></td></tr></table><table
width="100.0%"><tr><td colspan="1" width="100.0%"><div class="opis"><span class="wskazowka">
(zaznaczyć właściwą pozycję)</span></div><div class="wypelnione"><xsl:choose><xsl:when
test="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot1/wnio:sposobWladania='wl'"><
input checked="checked" class="checkboxListy" disabled="disabled"
type="checkbox"/></xsl:when><xsl:otherwise><input class="checkboxListy" disabled="disabled"
type="checkbox"/></xsl:otherwise></xsl:choose>właściciel<xsl:choose><xsl:when
test="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot1/wnio:sposobWladania='ws'">
<input checked="checked" class="checkboxListy" disabled="disabled"
type="checkbox"/></xsl:when><xsl:otherwise><input class="checkboxListy" disabled="disabled"
type="checkbox"/></xsl:otherwise></xsl:choose>współwłaściciel<xsl:choose><xsl:when
test="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot1/wnio:sposobWladania='sm'">
<input checked="checked" class="checkboxListy" disabled="disabled"
type="checkbox"/></xsl:when><xsl:otherwise><input class="checkboxListy" disabled="disabled"
type="checkbox"/></xsl:otherwise></xsl:choose>posiadacz samoistny<xsl:choose><xsl:when
test="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot1/wnio:sposobWladania='dz'"><
input checked="checked" class="checkboxListy" disabled="disabled"
type="checkbox"/></xsl:when><xsl:otherwise><input class="checkboxListy" disabled="disabled"
type="checkbox"/></xsl:otherwise></xsl:choose>dzierżawca<xsl:choose><xsl:when
test="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot1/wnio:sposobWladania='uw'">
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<input checked="checked" class="checkboxListy" disabled="disabled"
type="checkbox"/></xsl:when><xsl:otherwise><input class="checkboxListy" disabled="disabled"
type="checkbox"/></xsl:otherwise></xsl:choose>użytkownik wieczysty<xsl:choose><xsl:when
test="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot1/wnio:sposobWladania='ww'">
<input checked="checked" class="checkboxListy" disabled="disabled"
type="checkbox"/></xsl:when><xsl:otherwise><input class="checkboxListy" disabled="disabled"
type="checkbox"/></xsl:otherwise></xsl:choose>współużytkownik wieczysty<xsl:choose><xsl:when
test="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot1/wnio:sposobWladania='in'"><
input checked="checked" class="checkboxListy" disabled="disabled"
type="checkbox"/></xsl:when><xsl:otherwise><input class="checkboxListy" disabled="disabled"
type="checkbox"/></xsl:otherwise></xsl:choose>inny podmiot władający nieruchomością</div><div
class="opis"><span class="wskazowka">Wypełnić w przypadku wybrania pozycji </span>Inny podmiot
władający nieruchomością</div><div class="wypelnione"><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:dodatkowe/wnio:poleDodatkowe[2]"/>
</div></td></tr></table><table class="naglowek" width="100.0%"><tr><td class="naglowek"><div
class="naglowek" width="100.0%">D. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO
DEKLARACJĘ</div></td></tr></table><table width="100.0%"><tr><td colspan="6" width="100.0%">*
dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi ** dotyczy właścicieli nieruchomości nie
będących osobami fizycznymi</td></tr><tr><td colspan="3" width="50.0%"><div
class="opis">Nazwisko*</div><div class="wypelnione"><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot1/wnio:OsobaFizyczna/oso:Na
zwisko"/></div></td><td colspan="3" width="50.0%"><div class="opis">Imię*</div><div
class="wypelnione"><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot1/wnio:OsobaFizyczna/oso:Im
ie"/></div></td></tr><tr><td colspan="6" width="100.0%"><div class="opis">Nazwa pełna**</div><div
class="wypelnione"><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot1/wnio:OsobaNiefizyczna/wni
o:NazwaPelna"/></div></td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;" width="30.0%"><div
class="opis">Imię ojca*</div><div class="wypelnione"><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot1/wnio:OsobaFizyczna/oso:Im
ieOjca"/></div></td><td colspan="1" style="text-align: left;" width="20.0%"><div class="opis">Imię
matki*</div><div class="wypelnione"><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot1/wnio:OsobaFizyczna/oso:Im
ieMatki"/></div></td><td colspan="2" width="30%"><div class="opis"> PESEL*</div><div
class="wypelnione"><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot1/wnio:OsobaFizyczna/oso:P
ESEL"/></div></td><td colspan="1" width="20%"><div class="opis"> NIP**</div><div
class="wypelnione"><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot1/oso:NIP"/></div></td></tr>
<tr><td colspan="3" width="50.0%"><div class="opis">Nazwa skrócona**</div><div
class="wypelnione"><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot1/wnio:OsobaNiefizyczna/wni
o:NazwaSkrocona"/></div></td><td colspan="2" width="24.0%"><div class="opis">Nr
KRS**</div><div class="wypelnione"><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot1/wnio:OsobaNiefizyczna/wni
o:KRS"/></div></td><td colspan="1" width="25.0%"><div class="opis">REGON**</div><div
class="wypelnione"><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot1/wnio:OsobaNiefizyczna/wni
o:REGON"/></div></td></tr><tr><td colspan="3" width="50.0%"><div class="opis">Numer
telefonu</div><div class="wypelnione"><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot1/wnio:Telefon1"/></div></td
><td colspan="3" width="50.0%"><div class="opis">Adres poczty elektronicznej właściciela
nieruchomości</div><div class="wypelnione"><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot1/wnio:Email"/></div></td><
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/tr><tr><td colspan="3" width="50.0%"><div class="opis">Miejscowość</div><div
class="wypelnione"><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot1/wnio:AdresZamieszkaniaSie
dziby/adr:Miejscowosc"/></div></td><td colspan="3" width="50.0%"><div class="opis">Ulica</div><div
class="wypelnione"><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot1/wnio:AdresZamieszkaniaSie
dziby/adr:Ulica"/></div></td></tr><tr><td colspan="1" width="17.0%"><div class="opis">Nr
domu</div><div class="wypelnione"><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot1/wnio:AdresZamieszkaniaSie
dziby/adr:Budynek"/></div></td><td colspan="1" width="17.0%"><div class="opis">Nr lokalu</div><div
class="wypelnione"><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot1/wnio:AdresZamieszkaniaSie
dziby/adr:Lokal"/></div></td><td colspan="1" width="14.0%"><div class="opis">Kod
pocztowy</div><div class="wypelnione"><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot1/wnio:AdresZamieszkaniaSie
dziby/adr:KodPocztowy"/></div></td><td colspan="3" width="50.0%"><div
class="opis">Poczta</div><div class="wypelnione"><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot1/wnio:AdresZamieszkaniaSie
dziby/adr:Poczta"/></div></td></tr></table><xsl:for-each
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:wspolwlasciciele/wnio:wspolwlascicie
l"><table width="100.0%"><tr><td colspan="6" width="100.0%"><b>DANE KOLEJNEGO
WSPÓŁWŁAŚCICIELA</b><br/></td></tr><tr><td colspan="3" width="50.0%"><div
class="opis">Nazwisko*</div><div class="wypelnione"><xsl:value-of
select="wnio:OsobaFizyczna/oso:Nazwisko"/></div></td><td colspan="3" width="50.0%"><div
class="opis">Imię*</div><div class="wypelnione"><xsl:value-of
select="wnio:OsobaFizyczna/oso:Imie"/></div></td></tr><tr><td colspan="6" width="100.0%"><div
class="opis">Nazwa pełna**</div><div class="wypelnione"><xsl:value-of
select="wnio:OsobaNiefizyczna/wnio:NazwaPelna"/></div></td></tr><tr><td colspan="2" style="textalign: left;" width="30.0%"><div class="opis">Imię ojca*</div><div class="wypelnione"><xsl:value-of
select="wnio:OsobaFizyczna/oso:ImieOjca"/></div></td><td colspan="1" style="text-align: left;"
width="20.0%"><div class="opis">Imię matki*</div><div class="wypelnione"><xsl:value-of
select="wnio:OsobaFizyczna/oso:ImieMatki"/></div></td><td colspan="2" width="30%"><div
class="opis"> PESEL*</div><div class="wypelnione"><xsl:value-of
select="wnio:OsobaFizyczna/oso:PESEL"/></div></td><td colspan="1" width="20%"><div class="opis">
NIP**</div><div class="wypelnione"><xsl:value-of select="oso:NIP"/></div></td></tr><tr><td
colspan="3" width="50.0%"><div class="opis">Nazwa skrócona**</div><div
class="wypelnione"><xsl:value-of
select="wnio:OsobaNiefizyczna/wnio:NazwaSkrocona"/></div></td><td colspan="2"
width="24.0%"><div class="opis">Nr KRS**</div><div class="wypelnione"><xsl:value-of
select="wnio:OsobaNiefizyczna/wnio:KRS"/></div></td><td colspan="1" width="25.0%"><div
class="opis">REGON**</div><div class="wypelnione"><xsl:value-of
select="wnio:OsobaNiefizyczna/wnio:REGON"/></div></td></tr><tr><td colspan="3"
width="50.0%"><div class="opis">Numer telefonu</div><div class="wypelnione"><xsl:value-of
select="wnio:Telefon1"/></div></td><td colspan="3" width="50.0%"><div class="opis">Adres poczty
elektronicznej właściciela nieruchomości</div><div class="wypelnione"><xsl:value-of
select="wnio:Email"/></div></td></tr><tr><td colspan="3" width="50.0%"><div
class="opis">Miejscowość</div><div class="wypelnione"><xsl:value-of
select="wnio:AdresZamieszkaniaSiedziby/adr:Miejscowosc"/></div></td><td colspan="3"
width="50.0%"><div class="opis">Ulica</div><div class="wypelnione"><xsl:value-of
select="wnio:AdresZamieszkaniaSiedziby/adr:Ulica"/></div></td></tr><tr><td colspan="1"
width="17.0%"><div class="opis">Nr domu</div><div class="wypelnione"><xsl:value-of
select="wnio:AdresZamieszkaniaSiedziby/adr:Budynek"/></div></td><td colspan="1"
width="17.0%"><div class="opis">Nr lokalu</div><div class="wypelnione"><xsl:value-of
select="wnio:AdresZamieszkaniaSiedziby/adr:Lokal"/></div></td><td colspan="1" width="14.0%"><div
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class="opis">Kod pocztowy</div><div class="wypelnione"><xsl:value-of
select="wnio:AdresZamieszkaniaSiedziby/adr:KodPocztowy"/></div></td><td colspan="3"
width="50.0%"><div class="opis">Poczta</div><div class="wypelnione"><xsl:value-of
select="wnio:AdresZamieszkaniaSiedziby/adr:Poczta"/></div></td></tr></table></xsl:for-each><table
class="naglowek" width="100.0%"><tr><td class="naglowek"><div class="naglowek"
width="100.0%">D.1. ADRES NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST
DEKLARACJA</div></td></tr></table><table width="100.0%"><tr><td colspan="1" width="20%"><div
class="opis">Miejscowość</div><div class="wypelnione"><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:adresNieruchomosci/adr:Miejscowosc"
/></div></td><td colspan="1" width="30%"><div class="opis">Ulica</div><div
class="wypelnione"><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:adresNieruchomosci/adr:Ulica"/></div
></td><td colspan="1" width="7.0%"><div class="opis">Nr domu</div><div
class="wypelnione"><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:adresNieruchomosci/adr:Budynek"/><
/div></td><td colspan="1" width="7.0%"><div class="opis">Nr lokalu</div><div
class="wypelnione"><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:adresNieruchomosci/adr:Lokal"/></di
v></td><td colspan="1" width="10%"><div class="opis">Kod pocztowy</div><div
class="wypelnione"><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:adresNieruchomosci/adr:KodPocztowy
"/></div></td><td colspan="1" width="24.0%"><div class="opis">Poczta</div><div
class="wypelnione"><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:adresNieruchomosci/adr:Poczta"/></di
v></td></tr></table><table class="naglowek" width="100.0%"><tr><td class="naglowek"><div
class="naglowek" width="100.0%">D.2. ADRES DO KORESPONDENCJI (wpisać, jeżeli jest inny niż w
punkcie D.1.)</div></td></tr></table><table width="100.0%"><tr><td colspan="3" width="50.0%"><div
class="opis">Kraj</div><div class="wypelnione"><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot1/wnio:AdresDoKoresponden
cji/wnio:KrajOpisowo"/></div></td><td colspan="3" width="50.0%"><div
class="opis">Województwo</div><div class="wypelnione"><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot1/wnio:AdresDoKoresponden
cji/adr:Wojewodztwo"/></div></td></tr><tr><td colspan="1" width="20.0%"><div
class="opis">Miejscowość</div><div class="wypelnione"><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot1/wnio:AdresDoKoresponden
cji/adr:Miejscowosc"/></div></td><td colspan="1" width="30.0%"><div class="opis">Ulica</div><div
class="wypelnione"><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot1/wnio:AdresDoKoresponden
cji/adr:Ulica"/></div></td><td colspan="1" width="7.0%"><div class="opis">Nr domu</div><div
class="wypelnione"><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot1/wnio:AdresDoKoresponden
cji/adr:Budynek"/></div></td><td colspan="1" width="7.0%"><div class="opis">Nr lokalu</div><div
class="wypelnione"><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot1/wnio:AdresDoKoresponden
cji/adr:Lokal"/></div></td><td colspan="1" width="10.0%"><div class="opis">Kod pocztowy</div><div
class="wypelnione"><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot1/wnio:AdresDoKoresponden
cji/adr:KodPocztowy"/></div></td><td colspan="1" width="24.0%"><div class="opis">Poczta</div><div
class="wypelnione"><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot1/wnio:AdresDoKoresponden
cji/adr:Poczta"/></div></td></tr></table><table class="naglowek" width="100.0%"><tr><td
class="naglowek"><div class="naglowek" width="100.0%">E. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU
OPŁATY</div></td></tr></table><table width="100.0%"><tr><td style="text-align: center;"
width="100.0%"><div style="text-align:left;">Oświadczam, że odpady komunalne z nieruchomości
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wskazanej w punkcie D.1. zbierane będą w sposób (w przypadku selektywnego zbierania odpadów
komunalnych należy wybrać stawkę podstawową, a w przypadku wyboru zbierania odpadów w sposób
nieselektywny należy wybrać wyższą stawkę):</div><div class="opis"><span
class="wskazowka">(zaznaczyć właściwą pozycję)</span></div><div
class="wypelnione"><xsl:choose><xsl:when
test="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:selekcja='2'"><input checked="checked"
class="checkboxListy" disabled="disabled" type="checkbox"/></xsl:when><xsl:otherwise><input
class="checkboxListy" disabled="disabled"
type="checkbox"/></xsl:otherwise></xsl:choose>selektywny<xsl:choose><xsl:when
test="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:selekcja='1'"><input checked="checked"
class="checkboxListy" disabled="disabled" type="checkbox"/></xsl:when><xsl:otherwise><input
class="checkboxListy" disabled="disabled"
type="checkbox"/></xsl:otherwise></xsl:choose>nieselektywny</div></td></tr></table><table
class="naglowek" width="100.0%"><tr><td class="naglowek"><div class="naglowek" width="100.0%">F.
OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI</div></td></tr></table><table
width="100.0%"><tr><td width="75%"><span class="wskazowka"><br/></span><b>Liczba domków
letniskowych lub innych nieruchomości*</b></td><td width="15%"><div class="opis">F.1</div><div
class="wypelnione"><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:liczbaDomkow"/></div></td><td
width="10.0%"><span class="wskazowka"><br/></span>szt.</td></tr><tr><td width="75%"><span
class="wskazowka"><br/></span><b>Stawka roczna ryczałtowa**</b></td><td width="15%"><div
class="opis">F.2</div><div class="wypelnione"><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:stawka"/></div></td><td
width="10.0%"><span class="wskazowka"><br/></span>zł/rok</td></tr><tr><td width="75%"><span
class="wskazowka"><br/></span><b>Roczny wymiar opłaty</b></td><td width="15%"><div
class="opis">F.3 (F.1 x F.2)</div><div class="wypelnione"><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:oplata"/></div></td><td
width="10.0%"><span class="wskazowka"><br/></span>zł/rok</td></tr></table><table class="naglowek"
width="100.0%"><tr><td class="naglowek"><div class="naglowek" width="100.0%">G.
OŚWIADCZENIE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ</div></td></tr></table><table
width="100.0%"><tr><td colspan="3" width="100.0%"><b>Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z
prawdą</b></td></tr><tr><td width="30.0%"><div class="opis">Data wypełnienia</div><div
class="wypelnione"><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:dataWypelnienia"/></div></td><td
width="25.0%"><div class="opis">Imię</div><div class="wypelnione"><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:imie"/></div></td><td
width="45.0%"><div class="opis">Nazwisko</div><div class="wypelnione"><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:nazwisko"/></div></td></tr></table>
<table class="naglowek" width="100.0%"><tr><td class="naglowek"><div class="naglowek"
width="100.0%">OBJAŚNIENIA</div></td></tr></table><b>Nieruchomość wskazaną w części D.1.
niniejszej deklaracji, należy wyposażyć w pojemniki do zbierania niesegregowanych (zmieszanych
odpadów) komunalnych, o pojemności co najmniej 110/120 litrów</b><br/>* liczba domków letniskowych
lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, użytkowanych jedynie
przez część roku.<br/>** zgodnie z obowiązującą stawką opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi określoną w uchwale Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska w sprawie ustalenia ryczałtowej
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki
letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
wykorzystywanych jedynie przez część roku<table class="naglowek" width="100.0%"><tr><td
class="naglowek"><div class="naglowek" width="100.0%">POUCZENIE</div></td></tr></table><b>1.
W przypadku niewpłacenia w określonych terminach kwoty opłaty z pozycji F.3 lub wpłacenia jej w
niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
</b><br/><br/>2. Zgodnie z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do właściwego organu deklarację o
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wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia powstania na danej
nieruchomości odpadów komunalnych.<br/><br/>3. W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi wójt gminy zawiadomi właściciela nieruchomości o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych
podanych w deklaracji . W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia
nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w
zawiadomieniu.<br/><br/>4. Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach w razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji właściwy organ
określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę
dostępne dane lub uzasadnione szacunki. <br/><br/>5. Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej
kontroli. W przypadku nie wywiązania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych
właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę za odbiór odpadów zmieszanych wraz z
odsetkami.</body></html></xsl:for-each></xsl:template></xsl:stylesheet>

