
UCHWAŁA NR XVI.95.2016
RADY GMINY KOMPRACHCICE

z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Komprachcice 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) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250), Rada Gminy Komprachcice uchwala co 
następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Komprachcice, stanowiący załącznik nr 1 do 
uchwały.

§ 2. 1. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć  w siedzibie 
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach, 46-070 Komprachcice ul. Rolnicza 6 w 
formie pisemnej lub do Urzędu Gminy za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez ePUAP w 
terminie 14 dni od dnia, o którym mowa w art.  6m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250).

2. Złożenie deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej następuje poprzez wypełnienie 
i przesłanie formularza elektronicznego, którego format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między 
nimi w formacie danych XML określa się w załączniku nr 2 do uchwały.

3. Złożenie deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej wymaga podpisania formularza 
elektronicznego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie 
elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym 
ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne (Dz. U. z 2014r., poz. 1114 z późn.zm.).

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIX/123/13 Rady Gminy Komprachcice z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie 
ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli 
nieruchomości położonych na obszarze Gminy Komprachcice (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 05.02.2013 r. poz. 
394) oraz uchwała Nr XXV/159/13 z dnia 10 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli 
nieruchomości położonych na obszarze Gminy Komprachcice (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 17.10.2013 r. poz. 
2242).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komprachcice.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz umieszczeniu 
w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 
Komprachcice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.

 
Przewodniczący Rady Gminy

Łukasz Dydzik
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI.95.2016  
Rady Gminy Komprachcice  

z dnia 29 czerwca 2016 r. 
 

DEKLARACJA O WYSOKO ŚCI OPŁATY 
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.). 
Składający: Właściciele nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, znajdujących się w granicach 
administracyjnych Gminy Komprachcice, przez których rozumie się także współwłaścicieli, posiadaczy samoistnych, współposiadaczy 
samoistnych, użytkowników wieczystych, współużytkowników wieczystych, posiadaczy zależnych, współposiadaczy zależnych, zarządców. 
Termin składania: W terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku opłaty lub na 
wysokość opłaty. 
Miejsce składania: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach, 46-070 Komprachcice, ul. Rolnicza 6 1) lub Urząd 
Gminy w Komprachcicach 2) 

        

A. OBOWIAZEK ZŁO ŻENIA DEKLARACJI (zaznaczy ć właściwą opcję) 

1.  �      pierwsza deklaracja � zmiana danych zawartych w poprzedniej deklaracji 

        

B. SKŁADAJACY DEKLARACJE (zaznaczy ć właściwą opcję) 

2.  �      właściciel   �   użytkownik wieczysty               �      najemca, dzierżawca 

   �      współwłaściciel   �   zarządca 3)               �      inny: ……………………… 

        

C. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJ ĄCEGO DEKLARACJ Ę 
C. 1. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą opcję) 

3.  �    osoba fizyczna �    osoba prawna �    jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 

C. 2. Pełna nazwa / imię i nazwisko 

4.               

C. 3. Identyfikator 
5. NIP (dot. osób prawnych i jedn. org. nie posiadających osobowości prawnej)  6. PESEL (dotyczy osób fizycznych) 

7. Numer telefonu  8. Adres e-mail 

C. 4. Adres zamieszkania / siedziby(w przypadku osoby prawnej) / korespondencyjny (wypełnić jeśli inny ni ż 
w części D.) 
9. Kraj 10. Województwo 11. Powiat 

12. Gmina 13. Kod pocztowy 14. Poczta 

15. Miejscowość 16. Ulica  17. Numer domu 18. Numer lokalu 
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D. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJ Ą ODPADY 4) 
19. Miejscowość 

  

20. Ulica 

  

21. Numer domu 22. Numer lokalu 

E. USTALENIE WYSOKO ŚCI OPŁATY 

23. Na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji, zamieszkuje: ……………..... 

osób/osoby, a zameldowanych jest ………………….....….. osób. 

24. Wyjaśnienie różnicy pomiędzy ilością osób zameldowanych, a faktycznie zamieszkałych 5) 

………………………………………………………………..………….……………………..………… 

………………………………………………………………..………….……………………..………… 
25. Oświadczam, że odpady komunalne gromadzone będą w sposób (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

   �      selektywny    �     nieselektywny 

E. 1.  Wyliczenie wysokości opłaty 6) 
26. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną 

nieruchomość (ilość osób wykazanych w części E.23 i stawki opłaty ustalonej w drodze odrębnej uchwały. Stawka została 

określona właściwą uchwałą Rady Gminy Komprachcice w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności. 

27. Ilość osób zamieszkujących na terenie 

nieruchomości (ilość osób wykazana w części E.23) 

  

  

28. Stawka opłaty właściwa wg wskazanej w części E.25 

29. Miesięczna kwota opłaty                               (słownie ……………………………………………………………………….) 

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJACEGO DEKLARACJ Ę 7) 
30. Oświadczam że dane zawarte w deklaracji są zgodne ze stanem faktycznym. 

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

(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 2016 r.,  poz. 599 z późn.zm.) 

Objaśnienia: 

1) deklaracja składana w formie papierowej; 

2) deklaracja składana w formie elektronicznej; 

3) w zabudowie wielorodzinnej deklarację składa zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością; 

4) dla każdej posiadanej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację; 

5) w przypadku zmiany ilości osób zamieszkujących należy dołączyć odpowiednie dokumenty, tj.: potwierdzenie złożenia 

deklaracji w innej gminie, oświadczenie o uczących się dzieciach pozostających poza miejscem zamieszkania; 

6) wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, o której mowa w części D 

niniejszej deklaracji stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty ustalonej 

w drodze odrębnej uchwały Rady Gminy Komprachcice; 

7) Zgodnie z art. 80a. Ordynacji podatkowej: 

§ 1. Jeżeli odrębne ustawy nie stanowią inaczej, deklaracja, w tym deklaracja składana za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej, może być podpisana także przez pełnomocnika podatnika, płatnika lub inkasenta. 

§ 2. Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji oraz zawiadomienie o odwołaniu tego pełnomocnictwa składa się organowi 

podatkowemu właściwemu w sprawach podatku, którego dana deklaracja dotyczy. 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI.95.2016
Rady Gminy Komprachcice

z dnia 29 czerwca 2016 r.

Wyróżnik – XML

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<wyr:Dokument xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2008/05/09/" 
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2008/05/09/" 
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2008/05/09/" 
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2008/05/09/" 
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2008/05/09/" 
xmlns:wyr="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" >

<wyr:OpisDokumentu>

<meta:RodzajDokumentu>

<meta:Kategoria>tekst</meta:Kategoria>

</meta:RodzajDokumentu>

</wyr:OpisDokumentu>

<wyr:DaneDokumentu>

<str:Naglowek>

<str:NazwaDokumentu></str:NazwaDokumentu>

</str:Naglowek>

<str:Nadawcy>

<meta:Podmiot typPodmiotu="TworcaWyroznika">

<inst:Instytucja>

<inst:IdInstytucji>

</inst:IdInstytucji>

<inst:NazwaInstytucji>URZĄD GMINY</inst:NazwaInstytucji>

<adr:Adres>

<adr:Miejscowosc>KOMPRACHCICE</adr:Miejscowosc>

<adr:Wojewodztwo>OPOLSKIE</adr:Wojewodztwo>

<adr:Kraj>OPOLSKI</adr:Kraj>

<adr:Budynek>3</adr:Budynek>

<adr:Ulica>UL.   KOLEJOWA</adr:Ulica>

</adr:Adres>

</inst:Instytucja>

</meta:Podmiot>

</str:Nadawcy>

</wyr:DaneDokumentu>

<wyr:TrescDokumentu format="text/xml" kodowanie="XML">
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<wyr:Wartosc>

<wyr:NazwaDokumentu>Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi</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 
(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.).</wyr:NazwaPodstawy>   
<wyr:JednolityIdentyfikatorPodstawy>URI://Dziennik_Ustaw/2013/1399</wyr:JednolityIdentyfikatorPodst
awy>

</wyr:PodstawaPrawna>

<wyr:WaznoscWzoru typDaty="waznosci">

<meta:Od>2016-01-12</meta:Od>

<meta:Do>2017-01-12</meta:Do>

</wyr:WaznoscWzoru>

<wyr:OpisWzoru>Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi</wyr:OpisWzoru>

</wyr:Wartosc>

</wyr:TrescDokumentu>

</wyr:Dokument>

schemat – XSD

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xs:schema 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" targetNamespace="http://epuap.gov.pl/fe-model-
web/wzor_lokalny/6300muywi2/dowozgokkomprachcice2/" attributeFormDefault="unqualified" 
elementFormDefault="qualified" xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" 
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" 
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" 
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" 
xmlns:wyr="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/" 
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" 
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/fe-model-
web/wzor_lokalny/6300muywi2/dowozgokkomprachcice2/" ><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/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/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/instytucja/2009/11/16/" 
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd" /><xs:import 
namespace="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/" 
schemaLocation="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/schemat.xsd" /><xs:import 
namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/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:complexType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID35_wnio_Tre
scDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID36_type" ><xs:sequence><xs:element ref="str:Zalacznik" 
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"  
></xs:element></xs:sequence></xs:complexType><xs:complexType 
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name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID35_wnio_Tre
scDokumentu_wnio_Wartosc_type" ><xs:sequence><xs:element name="ID36" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID35_wnio
_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID36_type"  
></xs:element></xs:sequence></xs:complexType><xs:complexType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID35_wnio_Tre
scDokumentu_type" ><xs:sequence><xs:element name="Wartosc" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID35_wnio
_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_type"  
></xs:element></xs:sequence></xs:complexType><xs:complexType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID35_type" 
><xs:sequence><xs:element name="TrescDokumentu" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID35_wnio
_TrescDokumentu_type"  ></xs:element></xs:sequence></xs:complexType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID0_type" 
><xs:restriction base="xsd:string"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID23_type" 
><xs:restriction base="xsd:string"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID24_type" 
><xs:restriction base="xsd:string"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID25_type" 
><xs:restriction base="str:Tekst2000Typ"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID4_type" 
><xs:restriction base="str:Tekst2000Typ"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID26_type" 
><xs:restriction base="xsd:string"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID27_type" 
><xs:restriction base="xsd:string"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID28_type" 
><xs:restriction base="xsd:string"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID29_type" 
><xs:restriction base="xsd:string"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID30_type" 
><xs:restriction base="xsd:string"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID5_type" 
><xs:restriction base="xsd:string"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID32_type" 
><xs:restriction base="xsd:string"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID6_type" 
><xs:restriction base="xsd:string"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID33_type" 
><xs:restriction base="xsd:date"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID7_type" 
><xs:restriction base="xsd:string"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID8_type" 
><xs:restriction base="xsd:string"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID9_type" 
><xs:restriction base="xsd:string"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID10_type" 
><xs:restriction base="xsd:string"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID11_type" 
><xs:restriction base="xsd:string"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID12_type" 
><xs:restriction base="xsd:string"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID13_type" 
><xs:restriction base="xsd:string"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID14_type" 

Id: 7D3B0749-E522-4006-8A0C-EAB1CFA03A4B. Podpisany



><xs:restriction base="xsd:string"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID15_type" 
><xs:restriction base="xsd:string"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID16_type" 
><xs:restriction base="xsd:string"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID17_type" 
><xs:restriction base="xsd:string"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID34_type" 
><xs:restriction base="str:Tekst2000Typ"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID18_type" 
><xs:restriction base="xsd:string"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID19_type" 
><xs:restriction base="xsd:string"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID20_type" 
><xs:restriction base="xsd:string"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID21_type" 
><xs:restriction base="xsd:string"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID22_type" 
><xs:restriction base="xsd:string"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID3_type" 
><xs:restriction base="xsd:string"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID1_type" 
><xs:restriction base="xsd:string"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID2_type" 
><xs:restriction base="xsd:string"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:complexType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_type" 
><xs:sequence><xs:element name="ID35" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID35_type" 
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"  ></xs:element><xs:element name="ID0" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID0_type"  
></xs:element><xs:element name="ID23" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID23_type"  
></xs:element><xs:element name="ID24" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID24_type"  
></xs:element><xs:element name="ID25" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID25_type"  
></xs:element><xs:element name="ID4" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID4_type"  
></xs:element><xs:element name="ID26" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID26_type"  
></xs:element><xs:element name="ID27" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID27_type"  
></xs:element><xs:element name="ID28" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID28_type"  
></xs:element><xs:element name="ID29" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID29_type"  
></xs:element><xs:element name="ID30" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID30_type"  
></xs:element><xs:element name="ID5" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID5_type"  
></xs:element><xs:element name="ID32" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID32_type"  
></xs:element><xs:element name="ID6" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID6_type"  
></xs:element><xs:element name="ID33" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID33_type"  
></xs:element><xs:element name="ID7" 
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type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID7_type"  
></xs:element><xs:element name="ID8" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID8_type"  
></xs:element><xs:element name="ID9" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID9_type"  
></xs:element><xs:element name="ID10" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID10_type"  
></xs:element><xs:element name="ID11" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID11_type"  
></xs:element><xs:element name="ID12" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID12_type"  
></xs:element><xs:element name="ID13" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID13_type"  
></xs:element><xs:element name="ID14" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID14_type"  
></xs:element><xs:element name="ID15" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID15_type"  
></xs:element><xs:element name="ID16" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID16_type"  
></xs:element><xs:element name="ID17" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID17_type"  
></xs:element><xs:element name="ID34" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID34_type"  
></xs:element><xs:element name="ID18" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID18_type"  
></xs:element><xs:element name="ID19" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID19_type"  
></xs:element><xs:element name="ID20" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID20_type"  
></xs:element><xs:element name="ID21" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID21_type"  
></xs:element><xs:element name="ID22" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID22_type"  
></xs:element><xs:element name="ID3" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID3_type"  
></xs:element><xs:element name="ID1" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID1_type"  
></xs:element><xs:element name="ID2" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID2_type"  
></xs:element></xs:sequence></xs:complexType><xs:complexType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_type" ><xs:sequence><xs:element 
name="Wartosc" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_type"  
></xs:element></xs:sequence></xs:complexType><xs:complexType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_type" ><xs:sequence><xs:element name="OpisDokumentu" 
type="str:OpisDokumentuTyp" minOccurs="0"  ></xs:element><xs:element name="TrescDokumentu" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_type"  
></xs:element><xs:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"  
></xs:element></xs:sequence></xs:complexType><xs:complexType name="documentSchema_type" 
><xs:sequence><xs:element name="Dokument" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_type"  
></xs:element></xs:sequence></xs:complexType><xs:element name="Dokument" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_type"  ></xs:element></xs:schema>

styl – XSL

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xsl:stylesheet version="1.0" 
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" 
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 

Id: 7D3B0749-E522-4006-8A0C-EAB1CFA03A4B. Podpisany



xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" 
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" 
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" 
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/fe-
model-web/wzor_lokalny/6300muywi2/dowozgokkomprachcice2/" 
xmlns:wyr="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"><xsl:template match="/"><xsl:for-each 
select="wnio:Dokument"><html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><head></head><body><table 
border="0" rules="all" style="width: 100%;"><tbody><tr><td><table align="right" border="0" rules="all" 
style="width: 25%;"><tbody><tr><td><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 
small;"> </span></td></tr></tbody></table></td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td style="text-align: 
center;"><p><strong><span style="font-size: large;">DEKLARACJA O WYSOKOŚCI 
OPŁATY<br/></span></strong><strong><span style="font-size: large;">ZA GOSPODAROWANIE 
ODPADAMI KOMUNALNYMI</span></strong></p></td></tr><tr><td style="text-align: left;"><span 
style="font-size: small;"><em><span style="font-family: arial, helvetica, sans-
serif;"><br/></span></em></span></td></tr><tr><td style="text-align: left;"><table border="1" rules="all" 
style="width: 100%; background-color: #d9d9d9;"><tbody><tr><td><span style="font-family: arial, 
helvetica, sans-serif; font-size: small;"><strong>Podstawa prawna:</strong> Ustawa z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. 
zm.).</span></td></tr><tr><td><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 
small;"><strong>Składający:</strong> Właściciele nieruchomości zamieszkałych, na których powstają 
odpady komunalne, znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Komprachcice, przez których 
rozumie się także współwłaścicieli, posiadaczy samoistnych, współposiadaczy samoistnych, użytkowników 
wieczystych, współużytkowników wieczystych, posiadaczy zależnych, współposiadaczy zależnych, 
zarządców.</span></td></tr><tr><td><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 
small;"><strong>Termin składania:</strong> W terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających 
wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku opłaty lub na wysokość 
opłaty.</span></td></tr><tr><td><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 
small;"><strong>Miejsce składania:</strong> Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 
Komprachcicach, 46-070 Komprachcice, ul. Rolnicza 6 <sup>1)</sup> lub Urząd Gminy w 
Komprachcicach <sup>2)</sup></span></td></tr></tbody></table></td></tr><tr><td style="text-align: 
left;"> </td></tr><tr><td style="text-align: left;"><table border="1" rules="all" style="width: 
100%;"><tbody><tr><td style="border: 1px solid #000000; background-color: #d9d9d9;"><strong><span 
style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA 
DEKLARACJI (zaznaczyć właściwą opcję)</span></strong></td></tr><tr><td style="border: 1px solid 
#000000;"><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 
small;">1. <span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span><xsl:choose><xsl:when 
test="normalize-space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID0) = normalize-space(' 1 
')"><span>[<b>X</b>]</span></xsl:when><xsl:otherwise><span>[ 
]</span></xsl:otherwise></xsl:choose><label><span>pierwsza deklaracja 
</span></label></span><span><xsl:choose><xsl:when test="normalize-
space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID0) = normalize-space(' 2 
')"><span>[<b>X</b>]</span></xsl:when><xsl:otherwise><span>[ 
]</span></xsl:otherwise></xsl:choose><label><span>zmiana danych zawartych w poprzedniej deklaracji 
</span></label></span></xsl:if></span></span></p></td></tr></tbody></table></td></tr><tr><td 
style="text-align: left;"> </td></tr><tr><td style="text-align: left;"><table border="1" rules="all" 
style="width: 100%;"><tbody><tr><td style="border: 1px solid #000000; background-color: 
#d9d9d9;"><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">B. 
SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (<strong><span>zaznaczyć właściwą 
opcję</span></strong>)</span></strong></td></tr><tr><td style="border: 1px solid #000000;"><p><span 
style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">2. <span><label><span/></label><xsl:if 
test="true()"><span><xsl:choose><xsl:when test="normalize-
space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID1) = normalize-space(' 1 
')"><span>[<b>X</b>]</span></xsl:when><xsl:otherwise><span>[ 
]</span></xsl:otherwise></xsl:choose><label><span>właściciel 
</span></label></span><span><xsl:choose><xsl:when test="normalize-

Id: 7D3B0749-E522-4006-8A0C-EAB1CFA03A4B. Podpisany



space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID1) = normalize-space(' 2 
')"><span>[<b>X</b>]</span></xsl:when><xsl:otherwise><span>[ 
]</span></xsl:otherwise></xsl:choose><label><span>użytkownik wieczysty 
</span></label></span><span><xsl:choose><xsl:when test="normalize-
space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID1) = normalize-space(' 3 
')"><span>[<b>X</b>]</span></xsl:when><xsl:otherwise><span>[ 
]</span></xsl:otherwise></xsl:choose><label><span>najemca, dzierżawca 
</span></label></span><span><xsl:choose><xsl:when test="normalize-
space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID1) = normalize-space(' 4 
')"><span>[<b>X</b>]</span></xsl:when><xsl:otherwise><span>[ 
]</span></xsl:otherwise></xsl:choose><label><span>współwłaściciel 
</span></label></span><span><xsl:choose><xsl:when test="normalize-
space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID1) = normalize-space(' 5 
')"><span>[<b>X</b>]</span></xsl:when><xsl:otherwise><span>[ 
]</span></xsl:otherwise></xsl:choose><label><span>zarządca 3) 
</span></label></span><span><xsl:choose><xsl:when test="normalize-
space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID1) = normalize-space(' 6 
')"><span>[<b>X</b>]</span></xsl:when><xsl:otherwise><span>[ 
]</span></xsl:otherwise></xsl:choose><label><span>inny: 
</span></label></span></xsl:if></span> <span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span 
type="text"><xsl:value-of 
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID2"/></span></xsl:if></span></span></p></td></tr>
</tbody></table></td></tr><tr><td style="text-align: left;"> </td></tr><tr><td style="text-align: 
left;"><table border="1" rules="all" style="width: 100%;"><tbody><tr><td style="border: 1px solid 
#000000; background-color: #d9d9d9;"><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-
size: medium;">C. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO 
DEKLARACJĘ</span></strong></td></tr><tr><td style="border: 1px solid #000000; background-color: 
#d9d9d9;"><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">C. 1. Rodzaj 
składającego deklarację (<strong><span>zaznaczyć właściwą 
opcję</span></strong>)</span></strong></td></tr><tr><td style="border: 1px solid #000000;"><p><span 
style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">3. <span><label><span/></label><xsl:if 
test="true()"><span><xsl:choose><xsl:when test="normalize-
space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID3) = 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="normalize-
space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID3) = 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="normalize-
space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID3) = 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></span></p></td></tr><tr><td style="border: 1px solid 
#000000; background-color: #d9d9d9;"><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-
size: medium;">C. 2. Pełna nazwa / imię i nazwisko</span></strong></td></tr><tr><td style="border: 1px 
solid #000000;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 
small;">4.<br/><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span><xsl:value-of 
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID4"/></span></xsl:if></span> </span></td></tr><tr>
<td style="border: 1px solid #000000; background-color: #d9d9d9;"><strong><span style="font-family: 
arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">C. 3. Identyfikator</span></strong></td></tr><tr><td 
style="border: 1px solid #000000;"><table border="0" rules="all" style="width: 100%;"><tbody><tr><td 
style="border: 1px solid #000000; width: 50%;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-
size: small;">5. NIP <span style="font-size: xx-small;">(dot. osób prawnych i jedn. org. nie posiadających 
osobowości prawnej)<br/><span style="font-size: small;"><span><label><span/></label><xsl:if 
test="true()"><span type="text"><xsl:value-of 
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID5"/></span></xsl:if></span></span> </span></span
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></td><td style="border: 1px solid #000000; width: 50%;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-
serif; font-size: small;">6. PESEL <span style="font-size: xx-small;">(dotyczy osób fizycznych)<br/><span 
style="font-size: small;"><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span 
type="text"><xsl:value-of 
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID6"/></span></xsl:if></span></span> </span></span
></td></tr></tbody></table></td></tr><tr><td style="border: 1px solid #000000;"><table border="0" 
rules="all" style="width: 100%;"><tbody><tr><td style="border: 1px solid #000000; width: 50%;"><span 
style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">7. Numer 
telefonu<br/><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-of 
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID7"/></span></xsl:if></span> </span></td><td 
style="border: 1px solid #000000; width: 50%;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-
size: small;">8. Adres e-mail<br/><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span 
type="text"><xsl:value-of 
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID8"/></span></xsl:if></span> </span></td></tr></tbo
dy></table></td></tr><tr><td style="border: 1px solid #000000; background-color: 
#d9d9d9;"><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">C. 4. Adres 
zamieszkania / siedziby<span style="font-size: x-small;">(w przypadku osoby 
prawnej) </span></span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: x-
small;"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: 
medium;">/</span> </span></span></span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 
medium;">korespondencyjny <span style="font-size: x-small;">(wypełnić jeśli inny niż w części 
D.)</span></span></strong></td></tr><tr><td style="border: 1px solid #000000;"><table border="0" 
rules="all" style="width: 100%;"><tbody><tr><td style="border: 1px solid #000000; width: 25%;"><span 
style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 
small;">9. Kraj<br/><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-of 
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID9"/></span></xsl:if></span> </span></td><td 
style="border: 1px solid #000000; width: 25%;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-
size: small;">10. Województwo<br/><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span 
type="text"><xsl:value-of 
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID10"/></span></xsl:if></span> </span></td><td 
style="border: 1px solid #000000; width: 50%;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-
size: small;">11. Powiat<br/><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span 
type="text"><xsl:value-of 
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID11"/></span></xsl:if></span> </span></td></tr></tb
ody></table></td></tr><tr><td style="border: 1px solid #000000;"><table border="0" rules="all" 
style="width: 100%;"><tbody><tr><td style="border: 1px solid #000000; width: 25%;"><span style="font-
family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">12. Gmina<br/><span><label><span/></label><xsl:if 
test="true()"><span type="text"><xsl:value-of 
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID12"/></span></xsl:if></span> </span></td><td 
style="border: 1px solid #000000; width: 25%;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-
size: small;">13. Kod pocztowy<br/><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span 
type="text"><xsl:value-of 
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID13"/></span></xsl:if></span> </span></td><td 
style="border: 1px solid #000000; width: 50%;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-
size: small;">14. Poczta<br/><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span 
type="text"><xsl:value-of 
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID14"/></span></xsl:if></span> </span></td></tr></tb
ody></table></td></tr><tr><td style="border: 1px solid #000000;"><table border="0" rules="all" 
style="width: 100%;"><tbody><tr><td style="border: 1px solid #000000; width: 25%;"><span style="font-
family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 
small;">15. Miejscowość<br/><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span 
type="text"><xsl:value-of 
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID15"/></span></xsl:if></span> </span></td><td 
style="border: 1px solid #000000; width: 25%;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-
size: small;">16. Ulica<br/><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span 
type="text"><xsl:value-of 
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID16"/></span></xsl:if></span> </span></td><td 
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style="border: 1px solid #000000; width: 25%;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-
size: small;">17. Numer domu<br/><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span 
type="text"><xsl:value-of 
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID17"/></span></xsl:if></span> </span></td><td 
style="border: 1px solid #000000; width: 25%;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-
size: small;">18. Numer lokalu<br/><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span 
type="text"><xsl:value-of 
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID18"/></span></xsl:if></span> </span></td></tr></tb
ody></table></td></tr></tbody></table></td></tr><tr><td style="text-align: left;"> </td></tr><tr><td 
style="text-align: left;"><table border="1" rules="all" style="width: 100%;"><tbody><tr><td 
style="border: 1px solid #000000; background-color: #d9d9d9;"><strong><span style="font-family: arial, 
helvetica, sans-serif; font-size: medium;">D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ 
ODPADY <sup>4)</sup></span></strong></td></tr><tr><td style="border: 1px solid #000000;"><table 
border="0" rules="all" style="width: 100%;"><tbody><tr><td align="left" style="width: 25%; border: 1px 
solid #000000;" valign="top"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 
small;">19. Miejscowość<br/><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span 
type="text"><xsl:value-of 
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID19"/></span></xsl:if></span> </span></td><td 
align="left" style="width: 25%; border: 1px solid #000000;" valign="top"><span style="font-family: arial, 
helvetica, sans-serif; font-size: small;">20. Ulica<br/><span><label><span/></label><xsl:if 
test="true()"><span type="text"><xsl:value-of 
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID20"/></span></xsl:if></span> </span></td><td 
align="left" style="width: 25%; border: 1px solid #000000;" valign="top"><span style="font-family: arial, 
helvetica, sans-serif; font-size: small;">21. Numer domu<br/><span><label><span/></label><xsl:if 
test="true()"><span type="text"><xsl:value-of 
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID21"/></span></xsl:if></span> </span></td><td 
align="left" style="width: 25%; border: 1px solid #000000;" valign="top"><span style="font-family: arial, 
helvetica, sans-serif; font-size: small;">22. Numer lokalu<br/><span><label><span/></label><xsl:if 
test="true()"><span type="text"><xsl:value-of 
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID22"/></span></xsl:if></span> </span></td></tr></tb
ody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table><hr/><table border="0" rules="all" 
style="width: 100%;"><tbody><tr><td><table border="1" rules="all" style="width: 
100%;"><tbody><tr><td style="border: 1px solid #000000; background-color: #d9d9d9;"><span 
style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>E. USTALENIE 
WYSOKOŚCI OPŁATY</strong></span></td></tr><tr><td style="border: 1px solid #000000;"><span 
style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">23. Na terenie nieruchomości wskazanej 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:ID23"/></span></xsl:if></span> osób/osoby, 
a zameldowanych jest <span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-of 
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID24"/></span></xsl:if></span> osób.</span></td></tr
><tr><td style="border: 1px solid #000000;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-
size: small;">24. Wyjaśnienie różnicy pomiędzy ilością osób zameldowanych, a faktycznie zamieszkałych 
<sup>5)</sup></span><br/><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 
small;"><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span><xsl:value-of 
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID25"/></span></xsl:if></span> </span></td></tr><tr
><td align="left" style="border: 1px solid #000000;" valign="top"><span style="font-family: arial, 
helvetica, sans-serif; font-size: small;">25. Oświadczam, że odpady komunalne gromadzone będą w sposób 
(zaznaczyć właściwą opcję)</span> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 
small;"><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span><xsl:choose><xsl:when 
test="normalize-space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID26) = normalize-space(' 1 
')"><span>[<b>X</b>]</span></xsl:when><xsl:otherwise><span>[ 
]</span></xsl:otherwise></xsl:choose><label><span>selektywny 
</span></label></span><span><xsl:choose><xsl:when test="normalize-
space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID26) = normalize-space(' 2 
')"><span>[<b>X</b>]</span></xsl:when><xsl:otherwise><span>[ 
]</span></xsl:otherwise></xsl:choose><label><span>nieselektywny 
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</span></label></span></xsl:if></span> </span></p></td></tr><tr><td style="border: 1px solid #000000; 
background-color: #d9d9d9;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 
medium;"><strong>E. 1.  Wyliczenie wysokości opłaty<sup> 6)</sup></strong></span></td></tr><tr><td 
style="border: 1px solid #000000; background-color: #d9d9d9;"><span style="font-family: arial, helvetica, 
sans-serif; font-size: small;">26. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi 
iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość (ilość osób wykazanych w części E.23 i 
stawki opłaty ustalonej w drodze odrębnej uchwały. Stawka została określona właściwą uchwałą Rady 
Gminy Komprachcice w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej 
pojemności.</span></td></tr><tr><td style="border: 1px solid #000000;"><table border="0" rules="all" 
style="width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 50%; border: 1px solid #000000;"><span style="font-
family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">27. Ilość osób zamieszkujących na terenie 
nieruchomości (ilość osób wykazana w części E.23)</span><br/><span style="font-family: arial, helvetica, 
sans-serif; font-size: small;"><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span 
type="text"><xsl:value-of 
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID27"/></span></xsl:if></span> </span></td><td 
align="left" style="width: 50%; border: 1px solid #000000;" valign="top"><span style="font-family: arial, 
helvetica, sans-serif; font-size: small;">28.Stawka opłaty właściwa wg wskazanej w części 
E.25<br/></span><br/><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 
small;"><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-of 
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID28"/></span></xsl:if></span> </span></td></tr></tb
ody></table></td></tr><tr><td style="border: 1px solid #000000;"><table border="0" rules="all" 
style="width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 50%; border: 1px solid #000000;"><span style="font-
family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">29.Miesięczna kwota opłaty</span><br/><span 
style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><span><label><span/></label><xsl:if 
test="true()"><span type="text"><xsl:value-of 
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID29"/></span></xsl:if></span> </span></td><td 
style="width: 50%; border: 1px solid #000000;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-
size: small;">(słownie <span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-of 
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID30"/></span></xsl:if></span>)</span></td></tr></tb
ody></table></td></tr><tr><td style="border: 1px solid #000000; background-color: 
#d9d9d9;"><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">F. 
OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJACEGO 
DEKLARACJĘ<sup> 7)</sup></span></strong></td></tr><tr><td style="border: 1px solid 
#000000;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">30.Oświadczam, że dane 
zawarte w deklaracji są zgodne ze stanem faktycznym.<br/><br/></span> <table border="0" rules="all" 
style="width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 50%; text-align: center;"><span style="font-family: 
arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span 
type="text"><xsl:value-of 
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID32"/></span></xsl:if></span></span><xsl:if 
test="true()"><xsl:value-of select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID33"/></xsl:if><br/><span 
style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">(miejscowość i data) </span></td><td 
style="width: 50%; text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 
small;"><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span><xsl:value-of 
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID34"/></span></xsl:if></span><br/>(czytelny 
podpis)</span></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr><tr><td> </td></tr><tr><
td><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 
small;">POUCZENIE:</span></strong></td></tr><tr><td><em><strong><span style="font-family: arial, 
helvetica, sans-serif; font-size: x-small;">Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu 
wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postepowaniu egzekucyjnym w 
administracji (Dz. U. z 2016 r., poz. 
599.)</span></strong></em></td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td><strong><span style="font-family: 
arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">Objaśnienia:</span></strong></td></tr><tr><td><p><span 
style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-small;">1) deklaracja składana w formie 
papierowej;</span><br/><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-small;">2) 
deklaracja składana w formie elektronicznej;</span><br/><span style="font-family: arial, helvetica, sans-
serif; font-size: x-small;">3) w zabudowie wielorodzinnej deklaracje składa zarządca lub inny podmiot 
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władający nieruchomością;</span><br/><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-
small;">4) dla każdej posiadanej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację;</span><br/><span 
style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-small;">5) w przypadku zmiany ilości osób 
zamieszkujących należy dołączyć odpowiednie dokumenty tj.: potwierdzenie o złożeniu deklaracji w innej 
gminie, oświadczenie o uczących się dzieciach pozostających poza miejscem 
zamieszkania;</span><br/><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-small;">6) 
wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, o której mowa 
w części D niniejszej deklaracji stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i 
stawki opłaty ustalonej w drodze odrębnej uchwały Rady Gminy Komprachcice.</span><br/><span 
style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-small;">7) Zgodnie z art. 80a. Ordynacji 
podatkowej:</span><br/><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-small;">§ 1. 
Jeżeli odrębne ustawy nie stanowią inaczej, deklaracja, w tym deklaracja składana za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej, może być podpisana także przez pełnomocnika podatnika, płatnika lub 
inkasenta.</span><br/><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-small;">§ 2. 
Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji oraz zawiadomienie o odwołaniu tego pełnomocnictwa składa 
się organowi podatkowemu właściwemu w sprawach podatku, którego dana deklaracja 
dotyczy.</span></p></td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td><strong><strong><span style="font-family: 
arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">Załączniki<br/></span></strong></strong> <xsl:for-each 
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID35"><xsl:if 
test="true()"><br/><span><label><span/></label><xsl:value-of 
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID36/str:Zalacznik/str:DaneZalacznika/../@nazwaPliku
"/></span><br/><br/></xsl:if></xsl:for-each><div style="padding-top: 5px;"><span style="font-family: 
arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">Wciśnij przycisk <img alt="" height="16" 
src="http://epuap.gov.pl/orbeon_portal/apps/edytor/images/add.gif" width="16"/> aby dodać kolejny 
załącznik.<br/></span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">Wciśnij 
przycisk <img alt="" height="16" src="http://epuap.gov.pl/orbeon_portal/apps/edytor/images/remove.gif" 
width="16"/> aby usunąć wybrany (podświetlony) 
załącznik.</span></div></td></tr></tbody></table></body></html></xsl:for-
each></xsl:template></xsl:stylesheet>
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