UCHWAŁA Nr LII/468/2018
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE
z dnia 27 lutego 2018 r.
w sprawie wprowadzenia nowego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew, składanej
przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.1), oraz art. 6n pkt. 1 i 2 ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz.
1289 z późn. zm.2) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy, zwanej dalej deklaracją, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
właściciel nieruchomości, obowiązany jest złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania
pierwszego mieszkańca oraz w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących
podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 3. 1. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
właściciel nieruchomości, obowiązany jest złożyć do Burmistrza Karczewa:
1) osobiście lub listownie na adres: Urząd Miejski w Karczewie, ul. Warszawska 28, 05-480
Karczew;
2) przesyłając deklarację w formie elektronicznej, z tym że:
a) deklarację składa się poprzez wypełnienie interaktywnego formularza za pomocą
elektronicznej skrzynki podawczej dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług
Administracji Publicznej „ePUAP”,
b) deklaracja składana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w
rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji
elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579), lub podpisem potwierdzonym profilem
zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570).
2. Opis elektronicznego formularza deklaracji w elektronicznym formacie danych XML
przedstawia Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4. W przypadku złożenia w deklaracji oświadczenia o prawie do korzystania z ulgi w
opłacie za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na trzecie i kolejne dziecko w
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r., poz. 2232 oraz z 2018 r.
poz. 130.
2
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2017 r., poz. 2422 i poz. 2056.

rodzinach wielodzietnych, składający deklarację zobowiązany jest dołączyć dokumenty
potwierdzające dane w niej zawarte dotyczące prawa do skorzystania z ulgi:
1) kopie aktów urodzenia, kopie orzeczeń sądów o przysposobieniu lub umieszczeniu w
rodzinie zastępczej albo kopie Karty Dużej Rodziny poszczególnych członków rodziny
wielodzietnej, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
(Dz. U. z 2017 poz. 1832 z późn. zm.);
2) kopię legitymacji uczniowskiej/studenckiej lub zaświadczenie ze szkoły lub placówki
oświatowej/uczelni - w przypadku dzieci pełnoletnich kontynuujących naukę.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.
§ 6. Traci moc Uchwała Nr XLIV/390/2017 z dnia 14 września 2017 r. Rady Miejskiej
w Karczewie w sprawie określenia nowego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew, składanej przez
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady
Danuta Trzaskowska

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 6n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z
2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) rada gminy, uwzględniając konieczność zapewnienia
prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ułatwienia składania deklaracji, określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego
wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości, z uwzględnieniem art. 6m ust. 1a i 1b ustawy, obejmujący
objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę
do wystawienia tytułu wykonawczego. Uchwała zawiera także informację o terminach i
miejscu składania deklaracji. Przepisy art. 6m ust. 1a i ust. 1b ustawy określają, że deklaracja
zawiera dane niezbędne do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz, że rada
gminy określając wzór deklaracji może wymagać podania następujących danych:
1) imię i nazwisko lub nazwę właściciela nieruchomości oraz adres miejsca
zamieszkania lub siedziby;
2) adres nieruchomości;
3) dane stanowiące podstawę zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi;
4) numer telefonu właściciela nieruchomości;
5) adres poczty elektronicznej właściciela nieruchomości;
6) inne informacje niezbędne do wystawienia tytułu wykonawczego.
Ponadto, zgodnie z art. 6n ust. 1 pkt 2 rada gminy została zobligowana do określenia w
uchwale warunków i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
w szczególności:
a) ich format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między nimi zgodnie z
przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
b) sposób ich przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
c) rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone. Wypełniając
dyspozycję ustawową Rada Miejska w Karczewie wprowadza nowy wzór deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości zamieszkałych oraz umożliwia składanie deklaracji za pomocą środków
komunikacji elektronicznej.
Ponadto zgodnie z art. 6n ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
rada gminy w uchwale, może określić wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Dodatkową determinantą wprowadzenia zmian jest konieczność prawidłowego
ustalenia miesiąca, od którego powstaje ewentualne zobowiązanie z tytułu opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ustawodawca uzależnia powstanie obowiązku
uiszczania opłaty od momentu zamieszkania pierwszej osoby na terenie danej nieruchomości –
zgodnie z art. 6i ust. 1 obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje
mieszkaniec. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów
komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany
złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w
którym nastąpiła zmiana. Zgodnie z art. 6i ust. 2 w przypadku, gdy w danym miesiącu na danej
nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w
której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca
następnego, po którym nastąpiła zmiana. W związku z powyższym obowiązek podawania w
deklaracjach składanych przez właścicieli nieruchomości danych zawierających informację o
terminie zamieszkania na nieruchomości i zdarzeniu powodującym zmianę ma istotny wpływ
na fakt powstania lub niepowstania zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w danym miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych.
Jednocześnie w związku z wprowadzeniem ulgi w opłacie za odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych na trzecie i kolejne dziecko w rodzinach
wielodzietnych, dotychczasowy wzór deklaracji ulega aktualizacji. Aktualizacja wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostaje uzupełniona
o punkt umożliwiający złożenie oświadczenia właściciela nieruchomości zamieszkiwanej przez
rodzinę wielodzietną do składania deklaracji uprawniającej go do otrzymania ww. ulgi.
Dokumentami potwierdzającymi prawo do skorzystania z częściowego zwolnienia z
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na trzecie i kolejne dziecko w rodzinie
wielodzietnej jest złożenie wraz z deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, załączników potwierdzających prawo do częściowego zwolnienia, w
szczególności dokumentami takimi mogą być: akty urodzenia; orzeczenia sądów o
przysposobieniu lub umieszczeniu w rodzinie zastępczej; karty dużej rodziny poszczególnych
członków rodziny wielodzietnej, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie
Dużej Rodziny.
Uwzględnienie powyższych danych w składanych deklaracjach umożliwi prawidłową i
skuteczną weryfikację danych zawartych w deklaracji oraz pozwoli ustalić w sposób nie
budzący wątpliwości miesiąc, w którym powstaje bądź nie powstaje zobowiązanie z tytułu
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z terenu danej nieruchomości.
Mając na uwadze powyższe okoliczności podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu jest
uzasadnione.
Przewodnicząca Rady
Danuta Trzaskowska

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO UCHWAŁY Nr LII/468/2018
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE
z dnia 27 lutego 2018 r.

DEKLARACJA
O WYSOKOŚ CI O PŁATY ZA GOS PODAROWANIE ODPADAMI KOMUNAL NYMI
Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości. Należy wypełnić drukowanymi literami, kolorem czarnym lub granatowym.

Podstawa
prawna:
Składający:
Miejsce składania:
Termin złożenia pierwszej deklaracji
Termin złożenia zmiany deklaracji

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)
Formularz przeznaczony dla nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie
Gminy Karczew
Urząd Miejski w Karczewie; 05-480 Karczew, ul. Warszawska 28
W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego
mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych
W terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opłaty

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Burmistrz Karczewa
ul. Warszawska 28
05-480 Karczew

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
 Pierwsza
 Zmiana danych zawartych w deklaracji
deklaracja
Data zamieszkania:
………………………

Data zmiany: ………………………………
Powód zmiany deklaracji (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat):
 Zamieszkanie nowonarodzonego dziecka
 Zgon mieszkańca
 Zmiana miejsca zamieszkania
 Zmiana sposobu gromadzenia odpadów
 Inny ………………………………………………………………………………

C. DANE IDENTYFIKACYJNE
1. Składający deklarację (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)
 Właściciel / Współwłaściciel / Użytkownik wieczysty
 Najemca, dzierżawca, zarządca, użytkownik, inny podmiot władający nieruchomością
2. Forma prawna składającego (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)
 Osoba fizyczna
 Jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej
 Osoba prawna
3. IMIĘ i NAZWISKO (dotyczy osób fizycznych) / PEŁNA NAZWA (dotyczy osób prawnych i jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej)
4. PESEL (dotyczy osób fizycznych) / NIP (dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej)
5. Adres składającego deklarację
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

6. Dane kontaktowe składającego deklarację
Numer telefonu
E-mail
7. Numer rachunku bankowego wskazanego do zwrotu nadpłaty*

Nr lokalu

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ (należy podać adres nieruchomości z której będą odbierane
odpady komunalne)
Miejscowość
Ulica
Nr domu
Nr lokalu
Numer obrębu i działki (w przypadku, gdy nie nadano
numeru domu)

E. Oświadczam, że na terenie nieruchomości opisanej w części D niniejszej deklaracji zamieszkuje
………………… (liczba osób).
F. OŚWIADCZENIE DLA RODZIN WIELODZIETNYCH
Czy korzystasz z częściowego zwolnienia w opłacie dla rodzin wielodzietnych?
TAK
NIE
Jeśli tak, to podaj:
liczbę osób dorosłych:
___________
liczbę dzieci pozostających na utrzymaniu: ______________
Liczba dzieci pozostających na utrzymaniu w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2017 r., poz. 1832 z późn. zm.).

G. RODZAJ ODBIERANYCH ODPADÓW I WYSOKOŚĆ OPŁATY
Odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób
nieselektywny
 ….… zł miesięcznie od jednej osoby
(odpady komunalne nie poddane segregacji)

Odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób
selektywny
(papier, metal, tworzywo sztuczne, szkło, opakowania
wielomateriałowe, odpady komunalne ulegające biodegradacji,
pozostałe odpady zmieszane)

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi:
(iloczyn liczby osób zamieszkałych na terenie
nieruchomości i stawki opłaty)



….… zł miesięcznie od jednej osoby

….……………. × …………….. zł/os. = …………… zł
liczba mieszkańców

Stawka opłaty

Razem

Słownie:………………………………………………………..
…………………………………………………………………

Załączniki do deklaracji

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ
Pouczony/a o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137 z
późn. zm.) przyjmuję do wiadomości, że kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu
prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

………………………………………………

……………………………………………………..

(miejscowość i data)

(czytelny podpis)

Pouczenie
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1201 z późn. zm.).
Objaśnienia:
1) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Burmistrza Karczewa
w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
2) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości
jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej
wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
3) W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.
4) W przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym, wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia mieszkaniowa może żądać od
właściciela lokalu, osoby, której służy spółdzielcze prawo do lokalu lub osoby faktycznie zamieszkującej lokal podania danych niezbędnych do ustalenia
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
5) Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje za kolejne miesiące
do czasu korekty deklaracji lub zmiany stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
*Podanie numeru rachunku bankowego jest dobrowolne.

Przewodnicząca Rady
Danuta Trzaskowska

ZAŁĄCZNIK NR 2
DO UCHWAŁY Nr LII/468/2018
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE
z dnia 27 lutego 2018 r.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0"
xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/UMKarczew/gmina68/"
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:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
<xsl:template match="/">
<xsl:for-each select="wnio:Dokument">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head/>
<body>
<p align="center" style="margin: 0px 0px 10px 0px;">
<strong>DEKLARACJA<br/>O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI</strong>
</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
style="border-collapse: collapse; width: 100%; margin-bottom: 10px;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 40%; border: 1px
solid black; border-right: none; padding: 5px; background-color: #e0e0e0;">Podstawa prawna:</td>

<td style="border: 1px solid black;
border-left: none; padding: 5px; background-color: #e0e0e0;">Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)</td>
</tr>
<tr>
<td style="border: 1px solid black;
border-right: none; padding: 5px; background-color: #e0e0e0;">Składający:</td>
<td style="border: 1px solid black;
border-left: none; padding: 5px; background-color: #e0e0e0;">Formularz przeznaczony dla
nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Karczew</td>
</tr>
<tr>
<td style="border: 1px solid black;
border-right: none; padding: 5px; background-color: #e0e0e0;">Miejsce składania:</td>
<td style="border: 1px solid black;
border-left: none; padding: 5px; background-color: #e0e0e0;">Urząd Miejski w Karczewie; 05-480
Karczew, ul. Warszawska 28</td>
</tr>
<tr>
<td style="border: 1px solid black;
border-right: none; padding: 5px; background-color: #e0e0e0;">Termin złożenia pierwszej
deklaracji</td>
<td style="border: 1px solid black;
border-left: none; padding: 5px; background-color: #e0e0e0;">W terminie 14 dni od dnia
zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości
odpadów komunalnych</td>
</tr>
<tr>
<td style="border: 1px solid black;
border-right: none; padding: 5px; background-color: #e0e0e0;">Termin złożenia zmiany
deklaracji</td>
<td style="border: 1px solid black;
border-left: none; padding: 5px; background-color: #e0e0e0;">W terminie 14 dni od zaistnienia
zdarzenia mającego wpływ na wysokość opłaty</td>

</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
style="border-collapse: collapse; width: 100%; margin-bottom: 10px;">
<tbody>
<tr>
<td style="padding: 5px; border: 1px
solid black; background-color: #e0e0e0;">
<strong>A. ORGAN
WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI</strong>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding: 5px; border: 1px
solid black;">Burmistrz Karczewa<br/>ul. Warszawska 28<br/>05-480 Karczew</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
style="border-collapse: collapse; width: 100%; margin-bottom: 10px;">
<tbody>
<tr>
<td style="padding: 5px; border: 1px
solid black; background-color: #e0e0e0;">
<strong>B. OBOWIĄZEK
ZŁOŻENIA DEKLARACJI</strong>
</td>
</tr>
<tr>

<td style="padding: 5px; border: 1px
solid black;">
<p style="margin: 0px 0px 5px
0px;">
<span>
<label>

<span/>
</label>
<xsl:if
test="true()">

<span>

<xsl:choose>

<xsl:when test="normalizespace(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji) = normalize-space('
1 ')">

<span>[<b>X</b>]</span>

</xsl:when>

<xsl:otherwise>

<span>[ ]</span>

</xsl:otherwise>

</xsl:choose>

<label>

<span>Pierwsza deklaracja </span>

</label>

</span>

<span>

<xsl:choose>

<xsl:when test="normalizespace(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji) = normalize-space('
2 ')">

<span>[<b>X</b>]</span>

</xsl:when>

<xsl:otherwise>

<span>[ ]</span>

</xsl:otherwise>

</xsl:choose>

<label>

<span>Zmiana danych zawartych w deklaracji </span>

</label>

</span>
</xsl:if>

</span>
</p>
<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Sekcja1">
<xsl:if
test="../wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji='1'">
<p
style="margin: 0px;">

<strong>Data zamieszkania:</strong>
</p><p
style="margin: 0px;">
<xsl:if
test="true()">

<xsl:value-of select="wnio:DataZamieszkania"/>

</xsl:if>
</p>
</xsl:if>
</xsl:for-each>
<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Sekcja2">
<xsl:if
test="../wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji='2'">
<p
style="padding: 5px; margin: 0px;">

<strong>Data zmiany: <xsl:if test="true()">

<xsl:value-of select="wnio:DataZmiany"/>

</xsl:if>

<br/>

</strong>
</p><p
style="padding-left: 5px; margin: 0px;">

<strong>Powód zmiany deklaracji:</strong>
</p><p
style="padding: 5px; margin: 0px;">

<span>

<label>

<span/>

</label>

<xsl:if test="true()">

<span>

<xsl:choose>

<xsl:when test="normalize-space(wnio:PowodZmianyDeklaracji) =
normalize-space(' 1 ')">

<span>[<b>X</b>]</span>

</xsl:when>

<xsl:otherwise>

<span>[ ]</span>

</xsl:otherwise>

</xsl:choose>

<label>

<span>Zamieszkanie nowonarodzonego dziecka </span>

</label>

</span>

<br/>

<span>

<xsl:choose>

<xsl:when test="normalize-space(wnio:PowodZmianyDeklaracji) =
normalize-space(' 2 ')">

<span>[<b>X</b>]</span>

</xsl:when>

<xsl:otherwise>

<span>[ ]</span>

</xsl:otherwise>

</xsl:choose>

<label>

<span>Zgon mieszkańca </span>

</label>

</span>

<br/>

<span>

<xsl:choose>

<xsl:when test="normalize-space(wnio:PowodZmianyDeklaracji) =
normalize-space(' 3 ')">

<span>[<b>X</b>]</span>

</xsl:when>

<xsl:otherwise>

<span>[ ]</span>

</xsl:otherwise>

</xsl:choose>

<label>

<span>Zmiana miejsca zamieszkania </span>

</label>

</span>

<br/>

<span>

<xsl:choose>

<xsl:when test="normalize-space(wnio:PowodZmianyDeklaracji) =
normalize-space(' 4 ')">

<span>[<b>X</b>]</span>

</xsl:when>

<xsl:otherwise>

<span>[ ]</span>

</xsl:otherwise>

</xsl:choose>

<label>

<span>Zmiana sposobu gromadzenia odpadów </span>

</label>

</span>

<br/>

<span>

<xsl:choose>

<xsl:when test="normalize-space(wnio:PowodZmianyDeklaracji) =
normalize-space(' 5 ')">

<span>[<b>X</b>]</span>

</xsl:when>

<xsl:otherwise>

<span>[ ]</span>

</xsl:otherwise>

</xsl:choose>

<label>

<span>Inny </span>

</label>

</span>

</xsl:if>

</span>
</p>
<xsl:for-each
select="wnio:Sekcja3">
<xsl:if
test="../wnio:PowodZmianyDeklaracji='5'"> <span>

<label>

<span/>

</label>

<xsl:if test="true()">

<span type="text">

<xsl:value-of select="wnio:InnyPowodZmianyDeklaracji"/>

</span>

</xsl:if>

</span>

</xsl:if>
</xsl:foreach>
</xsl:if>
</xsl:for-each>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
style="border-collapse: collapse; width: 100%; margin-bottom: 10px;">
<tbody>
<tr>
<td colspan="5" style="padding: 5px;
border: 1px solid black; background-color: #e0e0e0;">

<strong>C. DANE
IDENTYFIKACYJNE</strong>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="5" style="padding: 5px;
border: 1px solid black; background-color: #e0e0e0;">
<strong>1. Składający
deklarację</strong>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="5" style="padding: 5px;
border: 1px solid black;">
<span>
<label>
<span/>
</label>
<xsl:if test="true()">
<span>

<xsl:choose>

<xsl:when test="normalizespace(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:SkladajacyDeklaracje) = normalize-space(' 1 ')">

<span>[<b>X</b>]</span>

</xsl:when>

<xsl:otherwise>

<span>[ ]</span>

</xsl:otherwise>

</xsl:choose>

<label>

<span>Właściciel / Współwłaściciel / Użytkownik wieczysty </span>

</label>
</span>
<span>

<xsl:choose>

<xsl:when test="normalizespace(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:SkladajacyDeklaracje) = normalize-space(' 2 ')">

<span>[<b>X</b>]</span>

</xsl:when>

<xsl:otherwise>

<span>[ ]</span>

</xsl:otherwise>

</xsl:choose>

<label>

<span>Najemca, dzierżawca, zarządca, użytkownik, inny podmiot władający nieruchomością
</span>

</label>
</span>
</xsl:if>
</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="5" style="padding: 5px;
border: 1px solid black; background-color: #e0e0e0;">
<strong>2. Forma prawna
składającego</strong>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="5" style="padding: 5px;
border: 1px solid black;">
<span>
<label>
<span/>
</label>
<xsl:if test="true()">
<span>

<xsl:choose>

<xsl:when test="normalize-

space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:FormaPrawnaSkladajacego) = normalize-space(' 1
')">

<span>[<b>X</b>]</span>

</xsl:when>

<xsl:otherwise>

<span>[ ]</span>

</xsl:otherwise>

</xsl:choose>

<label>

<span>Osoba fizyczna </span>

</label>
</span>
<span>

<xsl:choose>

<xsl:when test="normalizespace(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:FormaPrawnaSkladajacego) = normalize-space(' 2
')">

<span>[<b>X</b>]</span>

</xsl:when>

<xsl:otherwise>

<span>[ ]</span>

</xsl:otherwise>

</xsl:choose>

<label>

<span>Osoba prawna </span>

</label>
</span>
<span>

<xsl:choose>

<xsl:when test="normalizespace(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:FormaPrawnaSkladajacego) = normalize-space(' 3
')">

<span>[<b>X</b>]</span>

</xsl:when>

<xsl:otherwise>

<span>[ ]</span>

</xsl:otherwise>

</xsl:choose>

<label>

<span>Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej </span>

</label>
</span>
</xsl:if>
</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="5" style="padding: 5px;
border: 1px solid black; background-color: #e0e0e0;">
<strong>3. IMIĘ i
NAZWISKO</strong>
<em>(dotyczy osób
fizycznych) /</em>
<strong>PEŁNA
NAZWA</strong>
<em>(dotyczy osób prawnych
i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej)</em>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="5" style="padding: 5px;
border: 1px solid black;">
<span>
<label>
<span/>
</label>
<xsl:if test="true()">
<span>

<xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ImieNazwiskoPelnaNazwa"/>
</span>
</xsl:if>
</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="5" style="padding: 5px;
border: 1px solid black; background-color: #e0e0e0;">
<strong>4. PESEL</strong>
<em>(dotyczy osób
fizycznych) /</em>
<strong>NIP</strong>
<em>(dotyczy osób prawnych
i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej)</em>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="5" style="padding: 5px;
border: 1px solid black;">
<span>
<label>
<span/>
</label>
<xsl:if test="true()">
<span
type="text">

<xsl:value-of select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:PeselNip"/>

</span>
</xsl:if>
</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="5" style="padding: 5px;
border: 1px solid black; background-color: #e0e0e0;">
<strong>5. Adres
składającego deklarację</strong>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" style="padding: 5px;
border: 1px solid black; background-color: #e0e0e0;">Kraj</td>
<td style="width: 35%; padding: 5px;
border: 1px solid black; background-color: #e0e0e0;">Województwo</td>
<td colspan="2" style="padding: 5px;
border: 1px solid black; background-color: #e0e0e0;">Powiat</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" style="padding: 5px;
border: 1px solid black;">
<span>
<label>
<span/>
</label>
<xsl:if test="true()">
<span
type="text">

<xsl:value-of select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Kraj"/>
</span>
</xsl:if>
</span>
</td>
<td style="padding: 5px; border: 1px
solid black;">
<span>
<label>
<span/>
</label>
<xsl:if test="true()">
<span
type="text">

<xsl:value-of select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Wojewodztwo"/>
</span>
</xsl:if>
</span>
</td>
<td colspan="2" style="padding: 5px;
border: 1px solid black;">
<span>
<label>
<span/>
</label>
<xsl:if test="true()">
<span
type="text">

<xsl:value-of select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Powiat"/>
</span>
</xsl:if>
</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" style="padding: 5px;
border: 1px solid black; background-color: #e0e0e0;">Gmina</td>
<td style="padding: 5px; border: 1px
solid black; background-color: #e0e0e0;">Ulica</td>
<td style="width: 15%; padding: 5px;
border: 1px solid black; background-color: #e0e0e0;">Nr domu</td>
<td style="width: 15%; padding: 5px;
border: 1px solid black; background-color: #e0e0e0;">Nr lokalu</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" style="padding: 5px;
border: 1px solid black;">
<span>
<label>
<span/>
</label>
<xsl:if test="true()">
<span
type="text">

<xsl:value-of select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Gmina"/>
</span>
</xsl:if>

</span>
</td>
<td style="padding: 5px; border: 1px
solid black;">
<span>
<label>
<span/>
</label>
<xsl:if test="true()">
<span
type="text">

<xsl:value-of select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C_Ulica"/>
</span>
</xsl:if>
</span>
</td>
<td style="padding: 5px; border: 1px
solid black;">
<span>
<label>
<span/>
</label>
<xsl:if test="true()">
<span
type="text">

<xsl:value-of select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C_NrDomu"/>
</span>
</xsl:if>

</span>
</td>
<td style="padding: 5px; border: 1px
solid black;">
<span>
<label>
<span/>
</label>
<xsl:if test="true()">
<span
type="text">

<xsl:value-of select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C_NrLokalu"/>
</span>
</xsl:if>
</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" style="padding: 5px;
border: 1px solid black; background-color: #e0e0e0;">Miejscowość</td>
<td style="padding: 5px; border: 1px
solid black; background-color: #e0e0e0;">Kod pocztowy</td>
<td colspan="2" style="padding: 5px;
border: 1px solid black; background-color: #e0e0e0;">Poczta</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" style="padding: 5px;
border: 1px solid black;">
<span>

<label>
<span/>
</label>
<xsl:if test="true()">
<span
type="text">

<xsl:value-of select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C_Miejscowosc"/>
</span>
</xsl:if>
</span>
</td>
<td style="padding: 5px; border: 1px
solid black;">
<span>
<label>
<span/>
</label>
<xsl:if test="true()">
<span
type="text">

<xsl:value-of select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:KodPocztowy"/>
</span>
</xsl:if>
</span>
</td>
<td colspan="2" style="padding: 5px;
border: 1px solid black;">
<span>

<label>
<span/>
</label>
<xsl:if test="true()">
<span
type="text">

<xsl:value-of select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Poczta"/>
</span>
</xsl:if>
</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="5" style="padding: 5px;
border: 1px solid black; background-color: #e0e0e0;">
<strong>6. Dane kontaktowe
składającego deklarację</strong>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 20%; padding: 5px;
border: 1px solid black;">Numer telefonu</td>
<td colspan="4" style="padding: 5px;
border: 1px solid black;">
<span>
<label>
<span/>
</label>
<xsl:if test="true()">

<span
type="text">

<xsl:value-of select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:NumerTelefonu"/>
</span>
</xsl:if>
</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding: 5px; border: 1px
solid black;">E-mail</td>
<td colspan="4" style="padding: 5px;
border: 1px solid black;">
<span>
<label>
<span/>
</label>
<xsl:if test="true()">
<span
type="text">

<xsl:value-of select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Email"/>
</span>
</xsl:if>
</span>
</td>
</tr>
<tr>

<td colspan="5" style="padding: 5px;
border: 1px solid black; background-color: #e0e0e0;">
<strong>7. Numer rachunku
bankowego wskazanego do zwrotu nadpłaty*</strong>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="5" style="padding: 5px;
border: 1px solid black;">
<span>
<label>
<span/>
</label>
<xsl:if test="true()">
<span
type="text">

<xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:NumerRachunkuBankowego"/>
</span>
</xsl:if>
</span>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
style="border-collapse: collapse; width: 100%; margin-bottom: 10px;">
<tbody>
<tr>

<td colspan="2" style="padding: 5px;
border: 1px solid black; background-color: #e0e0e0;">
<strong>D. ADRES
NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ</strong>
<em>(należy podać adres
nieruchomości z której będą odbierane odpady komunalne)</em>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 50%; padding: 5px;
border: 1px solid black; background-color: #e0e0e0;">

<strong>Miejscowość</strong>
</td>
<td style="padding: 5px; border: 1px
solid black;">
<span>
<label>
<span/>
</label>
<xsl:if test="true()">
<span
type="text">

<xsl:value-of select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D_Miejscowosc"/>
</span>
</xsl:if>
</span>
</td>
</tr>
<tr>

<td style="padding: 5px; border: 1px
solid black; background-color: #e0e0e0;">
<strong>Ulica</strong>
</td>
<td style="padding: 5px; border: 1px
solid black;">
<span>
<label>
<span/>
</label>
<xsl:if test="true()">
<span
type="text">

<xsl:value-of select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D_Ulica"/>
</span>
</xsl:if>
</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding: 5px; border: 1px
solid black; background-color: #e0e0e0;">
<strong>Nr domu</strong>
</td>
<td style="padding: 5px; border: 1px
solid black;">
<span>
<label>
<span/>

</label>
<xsl:if test="true()">
<span
type="text">

<xsl:value-of select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D_NrDomu"/>
</span>
</xsl:if>
</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding: 5px; border: 1px
solid black; background-color: #e0e0e0;">
<strong>Nr lokalu</strong>
</td>
<td style="padding: 5px; border: 1px
solid black;">
<span>
<label>
<span/>
</label>
<xsl:if test="true()">
<span
type="text">

<xsl:value-of select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D_NrLokalu"/>
</span>
</xsl:if>
</span>

</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding: 5px; border: 1px
solid black; background-color: #e0e0e0;">
<strong>Numer obrębu i
działki</strong>
<em>(w przypadku, gdy nie
nadano numeru domu)</em>
</td>
<td style="padding: 5px; border: 1px
solid black;">
<span>
<label>
<span/>
</label>
<xsl:if test="true()">
<span
type="text">

<xsl:value-of select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:NumerDzialki"/>
</span>
</xsl:if>
</span>
</td>
</tr>
</tbody>
</table><p style="margin: 0px 0px 10px 0px;">
<strong>E. Oświadczam, że na terenie nieruchomości
opisanej w części D niniejszej deklaracji zamieszkuje <span>

<label>
<span/>
</label>
<xsl:if test="true()">
<span type="text">
<xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:LiczbaOsob"/>
</span>
</xsl:if>
</span> (liczba osób).</strong>
</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
style="border-collapse: collapse; width: 100%; margin-bottom: 10px;">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2" style="padding: 5px;
border: 1px solid black; background-color: #e0e0e0;">
<strong>F. OŚWIADCZENIE
DLA RODZIN WIELODZIETNYCH</strong>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 75%; padding: 5px;
border-left: 1px solid black;">Czy korzystasz z częściowego zwolnienia w opłacie dla rodzin
wielodzietnych?</td>
<td style="width: 25%; padding: 5px;
border-right: 1px solid black;">
<span>
<label>
<span/>

</label>
<xsl:if test="true()">
<span>

<xsl:choose>

<xsl:when test="normalizespace(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:CzescioweZwolnienieDlaRodzinWielodzietnych) =
normalize-space(' 1 ')">

<span>[<b>X</b>]</span>

</xsl:when>

<xsl:otherwise>

<span>[ ]</span>

</xsl:otherwise>

</xsl:choose>

<label>

<span>TAK </span>

</label>
</span>
<span>

<xsl:choose>

<xsl:when test="normalize-

space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:CzescioweZwolnienieDlaRodzinWielodzietnych) =
normalize-space(' 2 ')">

<span>[<b>X</b>]</span>

</xsl:when>

<xsl:otherwise>

<span>[ ]</span>

</xsl:otherwise>

</xsl:choose>

<label>

<span>NIE </span>

</label>
</span>
</xsl:if>
</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" style="padding: 5px;
border: 1px solid black; border-top: none;">
<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Sekcja4">
<xsl:if
test="../wnio:CzescioweZwolnienieDlaRodzinWielodzietnych='1'">

<p
style="margin: 0px;">Jeśli tak, to podaj:</p><p style="margin: 5px 0px 5px 0px;">
osób dorosłych: <span>

<label>

<span/>

</label>

<xsl:if test="true()">

<span type="text">

<xsl:value-of select="wnio:LiczbaDoroslych"/>

</span>

</xsl:if>

</span>

liczbę dzieci pozostających na utrzymaniu: <span>

<label>

<span/>

</label>

<xsl:if test="true()">

<span type="text">

<xsl:value-of select="wnio:LiczbaDzieci"/>

</span>

liczbę

</xsl:if>

</span>
</p><p
style="margin: 0px;">
<span
style="font-size: x-small;">Liczba dzieci pozostających na utrzymaniu w rozumieniu ustawy z dnia 5
grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2017 r., poz. 1832 z późn. zm.).</span>
</p>
</xsl:if>
</xsl:for-each>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
style="border-collapse: collapse; width: 100%; margin-bottom: 10px;">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2" style="padding: 5px;
border: 1px solid black; background-color: #e0e0e0;">
<strong>G. RODZAJ
ODBIERANYCH ODPADÓW I WYSOKOŚĆ OPŁATY</strong>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 50%; padding: 5px;
border: 1px solid black;">
<span>
<label>

<span/>
</label>
<xsl:if test="true()">
<span>

<xsl:choose>

<xsl:when test="normalizespace(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:RodzajOdbieranychOdpadow) = normalize-space('
1 ')">

<span>[<b>X</b>]</span>

</xsl:when>

<xsl:otherwise>

<span>[ ]</span>

</xsl:otherwise>

</xsl:choose>

<label>

<span>Odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób nieselektywny (odpady komunalne
nie poddane segregacji) </span>

</label>
</span>
<br/>
<span>

<xsl:choose>

<xsl:when test="normalizespace(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:RodzajOdbieranychOdpadow) = normalize-space('
2 ')">

<span>[<b>X</b>]</span>

</xsl:when>

<xsl:otherwise>

<span>[ ]</span>

</xsl:otherwise>

</xsl:choose>

<label>

<span>Odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny (papier, metal,
tworzywo sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady komunalne ulegające
biodegradacji, pozostałe odpady zmieszane) </span>

</label>
</span>
</xsl:if>
</span>
</td>
<td style="padding: 5px; border: 1px
solid black;">
<span>
<label>

<span/>
</label>
<xsl:if test="true()">
<span
type="text">

<xsl:value-of select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:WysokoscStawki"/>
</span>
</xsl:if>
</span> zł miesięcznie od
jednej osoby</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding: 5px; border: 1px
solid black; background-color: #e0e0e0;">
<p align="center"
style="margin: 0px;">
<strong>Wysokość
miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:</strong>
</p><p align="center"
style="margin: 0px;">
<em>(iloczyn liczby
osób zamieszkałych na terenie nieruchomości i stawki opłaty)</em>
</p>
</td>
<td style="padding: 5px; border: 1px
solid black;">
<table border="0"
cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>

<td
style="width: 30%; padding: 5px; text-align: center;">

<span>

<label>

<span/>

</label>

<xsl:if test="true()">

<span type="text">

<xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:LiczbaMieszkancow"/>

</span>

</xsl:if>

</span>
</td>
<td
style="width: 3%; padding: 5px; text-align: center;">x</td>
<td
style="width: 32%; padding: 5px; text-align: center;">

<span>

<label>

<span/>

</label>

<xsl:if test="true()">

<span type="text">

<xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:StawkaOplaty"/>

</span>

</xsl:if>

</span> zł/os.</td>
<td
style="width: 3%; padding: 5px; text-align: center;">=</td>
<td
style="width: 32%; padding: 5px; text-align: center;">

<span>

<label>

<span/>

</label>

<xsl:if test="true()">

<span type="text">

<xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Razem"/>

</span>

</xsl:if>

</span> zł</td>
</tr>
<tr>
<td
style="padding: 5px; text-align: center;">

<em>liczba mieszkańców</em>
</td>

<td> </td>
<td
style="padding: 5px; text-align: center;">

<em>Stawka opłaty</em>
</td>

<td> </td>
<td
style="padding: 5px; text-align: center;">

<em>Razem</em>
</td>
</tr>
</tbody>
</table><p style="padding:
5px; margin: 0px;">
<em>Słownie</em>

<span>
<label>

<span/>
</label>
<xsl:if
test="true()">
<span
type="text">

<xsl:value-of select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Slownie"/>

</span>
</xsl:if>
</span>
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding: 5px; border: 1px
solid black;">
<strong>Załączniki do
deklaracji</strong>
</td>
<td style="padding: 5px; border: 1px
solid black;">
<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Zal/str:Zalaczniki/str:Zalacznik">
<xsl:if test="true()">
<span>

<label>

<span/>

</label>

<xsl:value-of select="str:DaneZalacznika/../@nazwaPliku"/>
</span>
</xsl:if>
</xsl:for-each>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
style="border-collapse: collapse; width: 100%; margin-bottom: 10px;">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2" style="padding: 5px;
border: 1px solid black; background-color: #e0e0e0;">
<strong>H. OŚWIADCZENIE I
PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ</strong>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" style="padding: 5px;
border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black;">
<span style="font-size: xsmall;">Pouczony/a o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137 z późn. zm.) przyjmuję do wiadomości, że kto
składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu

prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze
pozbawienia wolności do lat 3.</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 50%; padding: 5px;
border-left: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">
<p align="center"
style="margin: 0px;">
<span>
<label>

<span/>
</label>
<xsl:if
test="true()">
<span
type="text">

<xsl:value-of select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:H_Miejscowosc"/>

</span>
</xsl:if>
</span>
<xsl:if test="true()">
<xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Data"/>
</xsl:if>
</p><p align="center"
style="margin: 0px;">
<em>

<span
style="font-size: x-small;">(miejscowość i data)</span>
</em>
</p>
</td>
<td style="border-right: 1px solid
black; border-bottom: 1px solid black;"> </td>
</tr>
</tbody>
</table><p align="center" style="margin: 0px;">
<strong>Pouczenie</strong>
</p><p style="margin: 0px 0px 10px 0px;">
<span style="font-size: x-small;">Niniejsza deklaracja
stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17
czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1201 z późn.
zm.).</span>
</p><p align="center" style="margin: 0px; text-align: left;">
<strong>Objaśnienia:</strong>
</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 2%; vertical-align:
top;">
<span style="font-size: xsmall;">1)</span>
</td>
<td style="text-align: justify;">
<span style="font-size: xsmall;">Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi do Burmistrza Karczewa w terminie 14 dni od dnia
zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="vertical-align: top;">
<span style="font-size: xsmall;">2)</span>
</td>
<td style="text-align: justify;">
<span style="font-size: xsmall;">W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową
deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="vertical-align: top;">
<span style="font-size: xsmall;">3)</span>
</td>
<td style="text-align: justify;">
<span style="font-size: xsmall;">W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez
część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła
zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="vertical-align: top;">

<span style="font-size: xsmall;">4)</span>
</td>
<td style="text-align: justify;">
<span style="font-size: xsmall;">W przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym, wspólnota
mieszkaniowa lub spółdzielnia mieszkaniowa może żądać od właściciela lokalu, osoby, której służy
spółdzielcze prawo do lokalu lub osoby faktycznie zamieszkującej lokal podania danych niezbędnych
do ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="vertical-align: top;">
<span style="font-size: xsmall;">5)</span>
</td>
<td style="text-align: justify;">
<span style="font-size: xsmall;">Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi obowiązuje za kolejne miesiące do czasu korekty deklaracji lub zmiany
stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<span style="font-size: xsmall;"> </span>
</td>
<td style="padding-top: 10px;">
<span style="font-size: xsmall;">

<em>*Podanie
numeru rachunku bankowego jest dobrowolne.</em>
</span>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<xsl:call-template name="Procedura_Podpis"/>
</body>
</html>
</xsl:for-each>
</xsl:template>
<xsl:template name="Procedura_Podpis">
<div align="right" style="text-align: right;font-size: 10px;font-family: Verdana;lineheight: 20px;">
<table style="float: right;">
<tr>
<td style="width: 340px;">
<h2 class="acc">Podpisy elektroniczne</h2><p
align="center" style="text-align: center;font-size: 10px;font-family: Verdana;line-height: 20px;">
<xsl:choose>
<xsl:when test="stringlength(//wnio:Dokument/ds:Signature/ds:SignatureValue) > 0"><xsl:text>Dokument został
podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu</xsl:text>
<xsl:choose>
<xsl:when
test="count(//wnio:Dokument/ds:Signature/ds:Object/descendant::*[local-name() = 'SigningTime'])
> 1"><br/>
<xsl:text>Daty
złożenia podpisu: </xsl:text>

<xsl:for-each
select="//wnio:Dokument/ds:Signature/ds:Object/descendant::*[local-name() = 'SigningTime']">

<xsl:value-of select="."/>
</xsl:foreach>
</xsl:when>
<xsl:when
test="count(//wnio:Dokument/ds:Signature/ds:Object/descendant::*[local-name() = 'SigningTime'])
= 1">
<br/>
<xsl:text>Data
złożenia podpisu: </xsl:text>
<xsl:for-each
select="//wnio:Dokument/ds:Signature/ds:Object/descendant::*[local-name() = 'SigningTime']">

<xsl:value-of select="."/>
</xsl:foreach>
</xsl:when>
<xsl:when test="0 >=
count(//wnio:Dokument/ds:Signature/ds:Object/descendant::*[local-name() = 'SigningTime'])">
</xsl:when>
</xsl:choose>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>
<xsl:text>Dokument nie
zawiera podpisu</xsl:text>
</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
<br/>

<span name="info_v99.23" style="font-size:
7pt;font-weight: bold;">
Podpis elektroniczny
</span>
</p>
</td>
</tr>
</table>
</div>
<div name="clear_v23.23" style="clear: both;"/>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>
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