UCHWAŁA NR XVIII/142/2020
RADY GMINY LUBSZA
z dnia 28 maja 2020 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków
komunikacji elektronicznej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010, z poźn zm.) Rada Gminy Lubsza uchwala co
następuje:
§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości niezamieszkałych, na których znajdują się domki
letniskowe oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, na terenie Gminy
Lubsza, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.
§ 2. 1. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy
w Lubszy w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez elektroniczną skrzynkę
podawczą (ePUAP) w terminie:
1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej
nieruchomości odpadów komunalnych;
2) do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, w przypadku zmiany danych
będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
3) do 6 miesięcy w przypadku śmierci mieszkańca w terminie od dnia tego zdarzenia.
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 XLM 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 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji
elektronicznej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 162 z późn. zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 700 z późn. zm.).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubsza.
§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XVII/135/2020 Rady Gminy Lubsza
z dnia 25 kwietnia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lubsza.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Lubsza
Wojciech Jagiełłowicz
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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII/142/2020
Rady Gminy Lubsza z dnia 28 maja 2020 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Pola jasne należy wypełnić czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie wielkimi, drukowanymi literami, czarnym lub
niebieskim kolorem.

Podstawa
prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.
Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.)

Składający:

Właściciele nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Lubsza,
właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których znajdują się domki letniskowe
oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
przez których rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz
jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub
użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością

Termin
składania:

W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca lub
powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych lub w terminie do 10 dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, w przypadku zmiany
danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. W przypadku śmierci mieszkańca, właściciel nieruchomości
zobowiązany jest złożyć nową deklarację zmniejszająca wysokość zobowiązania z
tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w terminie do 6 miesięcy od
daty tego zdarzenia

Miejsce
składania:

Urząd Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16, 49-313 Lubsza

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Wójt Gminy Lubsza
ul. Brzeska 16
49- 313 Lubsza

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji

□ 1. Pierwsza deklaracja
□ 2. Korekta deklaracji
□ 3. Nowa deklaracja

2

3

data ____ - ____ - ______ (dzień – miesiąc – rok)

1

obowiązująca od ____ - ______ (miesiąc – rok)
data zmiany danych ____ - ____ - ______ (dzień – miesiąc – rok)
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C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ

□ właściciel nieruchomości

□ jednostka organizacyjna posiadająca nieruchomość w
zarządzie lub użytkowaniu

□ współwłaściciel

□

osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub
użytkowaniu

□ użytkownik wieczysty
□ inny podmiot władający nieruchomością

…………………………………
(wpisać jaki, np. użytkownik, najemca, dzierżawca)

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
D.1. Rodzaj składającego deklarację

□ osoba fizyczna □ osoba prawna

□ jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowości prawnej

D.2. Pełna nazwa/Imię i nazwisko
1.

D.3. Identyfikator
2.NIP (dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych

3. PESEL (dotyczy osób fizycznych)

nieposiadających osobowości prawnej)

4. E-MAIL 1)

5. TELEFON STACJONARNY

6.TELEFON KOMÓRKOWY 1)

1)

D.4. Adres zamieszkania/ korespondencyjny
7.KRAJ

10.GMINA

14.MIEJSCOWOŚĆ

8.WOJEWÓDZTWO

11.ULICA

12.NUMER DOMU

15.KOD POCZTOWY
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9.POWIAT

13.NUMER LOKALU

16.POCZTA
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E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY 2)
17.GMINA

18.ULICA

19.NR DOMU

20.NR LOKALU

LUBSZA
21.MIEJSCOWOŚĆ

22.KOD POCZTOWY

23.POCZTA

F. NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB INNE
NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE 4)
24. Ilość nieruchomości, na
których znajdują się domki
letniskowe

25. Stawka (zł)

26. Wysokość opłaty w zł (iloczyn
ilości nieruchomości, na których
znajdują się domki letniskowych lub
ilości innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe, iloczyn
wartości z poz. 24 i z poz. 27 x stawka
z poz. 25) opłata roczna

27. Ilość innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe

G. USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI4)
G.1. Rodzaj
gospodarstwa

G. 2. Ilość
gospodarstw

G.3. Ilość osób w
gospodarstwie

G. 4. Stawka

G.5. Wysokość opłaty w zł (iloczyn
ilości gospodarstw domowych
i stawki)

Mikro
Małe
Średnie
Duże
Suma
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H. INFORMACJA O PRZYCZYNIE ZŁOŻENIA NOWEJ DEKLARACJI
Opis stanu faktycznego

I. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Oświadczam, że dane wskazane w deklaracji są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.

………………………………….……

……………………………………

(miejscowość i data)

(czytelny podpis)

J. ADNOTACJE ORGANU

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 2019 r., poz. 1438 z późn. zm.)
Właściciel nieruchomości oraz inne podmioty wymienione w części C deklaracji są obowiązane złożyć deklarację
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej
nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
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 do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym nastąpiła zmiana.
W przypadku śmierci mieszkańca, właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć nową deklarację zmniejszająca
wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w terminie do 6 miesięcy od daty
tego zdarzenia
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła
zmiana.
Objaśnienie:
Sposób wypełnienia deklaracji:
Część B
1
Pole „pierwsza deklaracja” należy zaznaczyć znakiem „X” w przypadku, gdy dany podmiot nie składał wcześniej
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za daną nieruchomość. Pierwszą deklarację
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należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. Należy również
podać datę zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
2
Pole „korekta deklaracji” należy zaznaczyć znakiem „X” m.in. w przypadku błędu (np. oczywista omyłka pisarska, błąd
rachunkowy) w złożonej już deklaracji. Zgodnie z art. 81 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.
3
Pole „nowa deklaracja” należy zaznaczyć znakiem „X” w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia
wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nową deklarację należy złożyć w terminie
do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana w przypadku zmiany danych będących
podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku śmierci
mieszkańca, właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć nową deklarację zmniejszającą wysokość zobowiązania
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w terminie do 6 miesięcy od daty tego zdarzenia. Składając
„nową deklarację” należy wypełnić również część H, czyli podać informacje o przyczynie złożenia „nowej deklaracji”.
Część C
Należy zaznaczyć „X” we właściwym kwadracie w zależności, czy dany podmiot jest właścicielem nieruchomości,
współwłaścicielem, jednostką lub osobą posiadającą nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu albo innym podmiotem
władającym nieruchomością.
Część D
Określić dane składającego w zależności czy jest to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie
posiadająca osobowości prawnej zaznaczając „X” we właściwym kwadracie.
Część D.1.
W pozycji 1. wpisać imię i nazwisko lub pełną nazwę.
Część D.2.
W pozycji 2 lub 3 wpisać identyfikator PESEL (dot. osób fizycznych) lub NIP (dot. osób prawnych i jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej).
Część D.3.
W pozycjach od 7 do 16 należy wpisać adres zamieszkania lub siedziby składającego deklarację (adres
korespondencyjny).
Część E
W pozycjach od 17 do 23 wpisać adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne.
Część F
W pozycjach od 24 do 27 wpisać dane umożliwiające określenie wysokości rocznej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi od nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości.
Część G.1. do G.5.
Należy wpisać dane umożliwiające określenie wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4
Stawka została określona właściwą uchwałą Rady Gminy Lubsza w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
Gospodarstwo domowe –rozumie się przez to jedna osobę fizyczną lub zespół osób fizycznych spokrewnionych lub
niespokrewnionych ze sobą, zamieszkujących lokal mieszkalny lub budynek mieszkalny jednorodzinny, pod jednym
adresem.
Rodzaj gospodarstwa:
Mikro –rozumie się przez to jednoosobowe gospodarstwo domowe;
Małe – rozumie się przez to dwuosobowe gospodarstwo domowe;
Średnie – rozumie się przez to trzyosobowe gospodarstwo domowe
Duże –rozumie się przez to gospodarstwo, cztery i więcej.
Część H
Należy opisać zaistniały stan faktyczny mający wpływ na złożenie „nowej deklaracji”. Wypełnia się w przypadku wyboru
w części B poz. 3
Część I
Składający deklarację lub osoba reprezentująca składającego deklarację (pełnomocnik) wpisuje datę wypełnienia
deklaracji oraz składa czytelny podpis.
1)
2)

dane nieobowiązkowe;
w przypadku większej liczby nieruchomości właściciel składa na każdą nieruchomość osobną deklarację z wyjątkiem
pozycji F;

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
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danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119,
str. 1) – RODO, informuje się, że administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Gminy
w Lubszy jest Gmina Lubsza – Wójt Gminy Lubsza, ul. Brzeska 16, 49-313 Lubsza, tel. 77 411 86 15 (29, 30-32) e-mail:
lubsza@lubsza.ug.gov.pl Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - na adres Administratora lub e-mail:
iod@lubsza.ug.gov.pl Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisów prawa, tj. w szczególności art. 2
ust. 1 pkt. 4 w zw. z art. 5 ust 1 oraz art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, art. 27 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz art. 6 ust. 1 lit. e)
RODO. Celem przetwarzania danych jest wykonanie przez Gminę obowiązku utrzymania czystości, zapewnienie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz przeprowadzenie procedury administracyjnej
z naliczaniem, poborem, a także egzekucją opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z tego względu Gmina ma
prawo przetwarzać Pani/Pana dane osobowe we wskazanych celach i na podstawie podanych aktów prawnych –
Pani/Pana zgoda na takie działanie nie jest wymagana, a Pani/Pan zobowiązana/y są do podania danych. Zakres
przetwarzanych danych: imię i nazwisko właściciela nieruchomości oraz adres miejsca zamieszkania, adres
nieruchomości, dane stanowiące podstawę zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, numer
telefonu właściciela nieruchomości, adres poczty elektronicznej właściciela nieruchomości.
W związku z przetwarzaniem danych przysługują Pani/Panu następujące uprawienia: prawo dostępu do danych oraz
otrzymania ich kopii: prawo do sprostowania (poprawiania) danych – np. jeśli są w nich błędy, prawo do ograniczenia
przetwarzania danych – jeśli uzna Pan/Pani, że przetwarzamy dane niezgodne z prawem, lecz zachowujemy prawo do
sprawdzenia tej zgodności, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – wówczas jesteśmy zobowiązani
wskazać na postawy prawne Gminy do przetwarzania danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
(Prezesa Urzędu Ochrony Danych w Warszawie) – w przypadku, gdy uważa Pan/Pani, że przetwarzamy Pani/Pana dane
niezgodnie z prawem lub celem ich zebrania. Pani/Pana dane osobowe przekazywane mogą być przekazywane organom
publicznym w ramach ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego oraz realizacji zadań w interesie publicznym
lub podmiotom realizującym zadania oczyszczania gminy (dające gwarancję bezpieczeństwa przetwarzania danych),
z którymi zawarte są umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe nie są przekazywane poza
teren Polski. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez okres 5 lat. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie
będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
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Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVIII/142/2020
Rady Gminy Lubsza z dnia 28 maja 2020 r.

Wyróżnik - xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/styl.xsl"?> <wyr:Dokument
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2008/05/09/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns: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" >
xsi:schemaLocation="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/ http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/schemat.xsd"
<wyr:OpisDokumentu>
<meta:RodzajDokumentu>
<meta:Kategoria>tekst</meta:Kategoria>
</meta:RodzajDokumentu>
</wyr:OpisDokumentu>
<wyr:DaneDokumentu>
<str:Naglowek>
<str:NazwaDokumentu>DEKLARACJA O WYSOKOĹšCI OPĹATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI</str:NazwaDokumentu>
</str:Naglowek>
<str:Nadawcy>
<meta:Podmiot typPodmiotu="TworcaWyroznika">
<inst:Instytucja>
<inst:IdInstytucji>
</inst:IdInstytucji>
<inst:NazwaInstytucji>URZÄ„D GMINY W LUBSZY</inst:NazwaInstytucji>
<adr:Adres>
<adr:Miejscowosc>KĹODAWA</adr:Miejscowosc>
<adr:Wojewodztwo>Opolskie</adr:Wojewodztwo>
<adr:Kraj>Polska</adr:Kraj>
<adr:Budynek>16</adr:Budynek>
<adr:Ulica>UL. Brzeska</adr:Ulica>
</adr:Adres>
</inst:Instytucja>
</meta:Podmiot>
</str:Nadawcy>
</wyr:DaneDokumentu>
<wyr:TrescDokumentu format="text/xml" kodowanie="XML">
<wyr:Wartosc>
<wyr:NazwaDokumentu>DEKLARACJA O WYSOKOĹšCI OPĹATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI</wyr:NazwaDokumentu>
<wyr:RodzajDokumentu>Deklaracja</wyr:RodzajDokumentu>
<wyr:PodstawaPrawna>
<wyr:NazwaPodstawy>Ustawa z dnia 13 wrzeĹ›nia 1996 r. o utrzymaniu czystoĹ›ci i porzÄ…dku w
gminach</wyr:NazwaPodstawy>
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<wyr:JednolityIdentyfikatorPodstawy>http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/2010/1</wyr:JednolityIdentyfikat
orPodstawy>
</wyr:PodstawaPrawna>
<wyr:WaznoscWzoru typDaty="waznosci">
<meta:Od>2020-06-15</meta:Od>
</wyr:WaznoscWzoru>
<wyr:OpisWzoru>WzĂłr deklaracji o wysokoĹ›ci opĹ‚aty za gospodarowanie odpadamia
komunalnymi</wyr:OpisWzoru>
</wyr:Wartosc>
</wyr:TrescDokumentu>
</wyr:Dokument>
Styl - xsl
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xsl:stylesheet version="1.0"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/fe-modelweb/wzor_lokalny/8ql2w2nd4n/DEKLARACJAODP06-2020/"
xmlns:wyr="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/"
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"><xsl:template match="/"><xsl:for-each
select="wnio:Dokument"><html
xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><head></head><body><p>Â </p><p style="text-align:
center;"><span style="font-size: medium;"><strong>DEKLARACJA O WYSOKOĹšCI OPĹATY ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI<br/></strong></span></p><p>Â <span><label><span/></label><xsl:if
test="true()"><span><xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID6"/></span></xsl:if></span></p><table border="1"
style="width: 100%; background-color: #d3d3d3;"><tbody><tr><td style="border-color: #000000; borderstyle: solid; border-width: 1px;"><table border="0" style="width:
100%;"><tbody><tr><td><address>Podstawa prawna:</address></td><td><address>Ustawa z dnia 13
wrzeĹ›nia 1996 r. o utrzymaniu czystoĹ›ci i porzÄ…dku w gminach (Dz. U. z 2019r. poz. 2010 ze
zm.)</address></td></tr><tr><td><address>SkĹ‚adajÄ…cy:</address></td><td><address><p>WĹ‚aĹ›ciciel
e nieruchomoĹ›ci zamieszkaĹ‚ych, poĹ‚oĹĽonych na terenie Gminy Lubsza, wĹ‚aĹ›cicieli nieruchomoĹ›ci
niezamieszkaĹ‚ych, na ktĂłrych znajdujÄ… siÄ™ domki letniskowe oraz innych nieruchomoĹ›ci
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,Â przez ktĂłrych rozumie siÄ™ takĹĽe
wspĂłĹ‚wĹ‚aĹ›cicieli, uĹĽytkownikĂłw wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadajÄ…ce
nieruchomoĹ›Ä‡ w zarzÄ…dzie lub uĹĽytkowaniu, a takĹĽe inne podmioty wĹ‚adajÄ…ce
nieruchomoĹ›ciÄ…</p></address></td></tr><tr><td><address>Termin
skĹ‚adania:</address></td><td><address>W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomoĹ›ci
pierwszego mieszkaĹ„ca lub powstania na danej nieruchomoĹ›ci odpadĂłw komunalnych lub w terminie do
10 dnia miesiÄ…ca nastÄ™pujÄ…cego po miesiÄ…cu, w ktĂłrym nastÄ…piĹ‚a zmiana, w przypadku
zmiany danych bÄ™dÄ…cych podstawÄ… ustalenia wysokoĹ›ci naleĹĽnej opĹ‚aty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. W przypadku Ĺ›mierci mieszkaĹ„ca, wĹ‚aĹ›ciciel nieruchomoĹ›ci zobowiÄ…zany
jest zĹ‚oĹĽyÄ‡ nowÄ… deklaracjÄ™ zmniejszajÄ…ca wysokoĹ›Ä‡ zobowiÄ…zania z tytuĹ‚u opĹ‚aty za
gospodarowanie odpadmi komunalnymi, w terminie do 6 miesiÄ™cy od daty tego
zdarzenia</address></td></tr><tr><td><address>Miejsce skĹ‚adania:</address></td><td><address>UrzÄ…d
Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16, 49-313 Lubsza</address></td></tr></tbody></table></td></tr><tr><td
style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width:
1px;"><address>Â <strong><strong>A.</strong></strong><strong>ORGAN WĹAĹšCIWY DO
ZĹOĹ»ENIA DEKLARACJI</strong></address><table align="right" border="1" style="width: 90%;
background-color: #ffffff;"><tbody><tr><td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width:
1px;"><address><span style="font-size: small;"><strong>Â </strong></span></address><address><span
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style="font-size: small;"><strong>WĂłjt Gminy Lubsza</strong></span></address><address><span
style="font-size: small;"><strong>Â ul. Brzeska 16</strong></span></address><address><span style="fontsize: small;"><strong>Â 49-313
Lubsza</strong></span></address><address>Â </address></td></tr></tbody></table><address>Â </address>
</td></tr><tr><td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width:
1px;"><address><strong>B. OBOWIÄ„ZEK ZĹOĹ»ENIA DEKLARACJI</strong></address><table
align="right" border="0" style="background-color: #ffffff; ; width: 90%;"><tbody><tr><td style="bordercolor: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;"><address>OkolicznoĹ›ci powodujÄ…ce
obowiÄ…zek zĹ‚oĹĽenia deklaracji</address><table align="left" border="0" style="width:
80%;"><tbody><tr><td style="border-color: #000000; background-color: #ffffff; border-style: solid; borderwidth: 1px;"><address><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span><xsl:choose><xsl:when
test="contains(concat(concat(' ', normalize-space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID31)),' '), ' 1 '
)"><span>[<b>X</b>]</span></xsl:when><xsl:otherwise><span>[
]</span></xsl:otherwise></xsl:choose><label><span>1. Pierwsza deklaracja
</span></label></span></xsl:if></span>Â </address></td><td style="border-color: #000000; backgroundcolor: #ffffff; border-style: solid; border-width:
1px;"><address><em>dataÂ <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></em></address></td></tr
><tr><td style="border-color: #000000; background-color: #ffffff; border-style: solid; border-width:
1px;"><address><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span><xsl:choose><xsl:when
test="contains(concat(concat(' ', normalize-space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID0)),' '), ' 1 '
)"><span>[<b>X</b>]</span></xsl:when><xsl:otherwise><span>[
]</span></xsl:otherwise></xsl:choose><label><span>2. Korekta deklaracji
</span></label></span></xsl:if></span></address></td><td style="border-color: #000000; background-color:
#ffffff; border-style: solid; border-width: 1px;"><address>obowiÄ…zujÄ…ca
odÂ <span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID1"/></span></xsl:if></span></address></td></tr><tr><
td style="border-color: #000000; background-color: #ffffff; border-style: solid; border-width:
1px;"><address><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span><xsl:choose><xsl:when
test="contains(concat(concat(' ', normalize-space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID32)),' '), ' 1 '
)"><span>[<b>X</b>]</span></xsl:when><xsl:otherwise><span>[
]</span></xsl:otherwise></xsl:choose><label><span>3. Nowa deklaracja
</span></label></span></xsl:if></span></address></td><td style="border-color: #000000; background-color:
#ffffff; border-style: solid; border-width: 1px;"><address>data zmiany
danychÂ <span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID33"/></span></xsl:if></span></address></td></tr></tb
ody></table></td></tr></tbody></table><address><strong><br/></strong></address></td></tr><tr><td
style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;"><address>Â <strong>C.</strong>
SKĹADAJÄ„CY DEKLARACJÄÂ <br/></address><table align="right" border="0" style="width: 90%;
background-color: #ffffff;"><tbody><tr><td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width:
1px;"><table border="0" style="width: 100%;"><tbody><tr><td align="left"
colspan="2"><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span><xsl:choose><xsl:when
test="normalize-space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID4) = normalize-space(' 1
')"><span>[<b>X</b>]</span></xsl:when><xsl:otherwise><span>[
]</span></xsl:otherwise></xsl:choose><label><span>wĹ‚aĹ›ciciel nieruchomoĹ›ci
</span></label></span><br/><span><xsl:choose><xsl:when test="normalizespace(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID4) = normalize-space(' 2
')"><span>[<b>X</b>]</span></xsl:when><xsl:otherwise><span>[
]</span></xsl:otherwise></xsl:choose><label><span>wspĂłĹ‚wĹ‚aĹ›ciciel
</span></label></span><br/><span><xsl:choose><xsl:when test="normalizespace(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID4) = normalize-space(' 3
')"><span>[<b>X</b>]</span></xsl:when><xsl:otherwise><span>[
]</span></xsl:otherwise></xsl:choose><label><span>uĹĽytkownik wieczysty
</span></label></span><br/><span><xsl:choose><xsl:when test="normalizespace(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID4) = normalize-space(' 4
')"><span>[<b>X</b>]</span></xsl:when><xsl:otherwise><span>[
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]</span></xsl:otherwise></xsl:choose><label><span>jednostka organizacyjna posiadajÄ…ca
nieruchomoĹ›Ä‡ w zarzÄ…dzie lub uĹĽytkowaniu
</span></label></span><br/><span><xsl:choose><xsl:when test="normalizespace(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID4) = normalize-space(' 5
')"><span>[<b>X</b>]</span></xsl:when><xsl:otherwise><span>[
]</span></xsl:otherwise></xsl:choose><label><span>osoba posiadajÄ…ca nieruchomoĹ›Ä‡ w zarzÄ…dzie
lub uĹĽytkowaniu </span></label></span><br/><span><xsl:choose><xsl:when test="normalizespace(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID4) = normalize-space(' 6
')"><span>[<b>X</b>]</span></xsl:when><xsl:otherwise><span>[
]</span></xsl:otherwise></xsl:choose><label><span>inny podmiot wĹ‚adajÄ…cy nieruchomoĹ›ciÄ…
</span></label></span></xsl:if></span>Â Â <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></td></tr></tbody></table
></td></tr></tbody></table><address><strong><br/></strong></address></td></tr><tr><td style="bordercolor: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;"><address><strong>Â D. DANE
SKĹADAJÄ„CEGO DEKLARACJÄ<br/></strong></address><table align="right" border="0"
style="width: 90%; background-color: #ffffff;"><tbody><tr><td colspan="3" style="border-color: #000000;
border-style: solid; border-width: 1px;"><address>D.1 Rodzaj skĹ‚adajÄ…cego
deklaracjÄ™</address><address><span><label><span/></label><xsl:if
test="true()"><span><xsl:choose><xsl:when test="normalizespace(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>1. osoba fizyczna
</span></label></span><span><xsl:choose><xsl:when test="normalizespace(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>2. osoba prawna
</span></label></span><span><xsl:choose><xsl:when test="normalizespace(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>3. jednostka organizacyjna nie posiadajÄ…ca
osobowoĹ›ci prawnej </span></label></span></xsl:if></span></address></td></tr><tr><td colspan="3"
style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;"><address>D.2 PeĹ‚na nazwa / imiÄ™ i
nazwisko</address><address>1.Â </address><address><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></address></td></tr><tr><
td colspan="3" style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;"><address>D.3
Identyfikator</address></td></tr><tr><td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width:
1px;"><address>2. NIP</address><address><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></address></td><td
colspan="2" style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;"><address>3.
PESEL</address><address><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></address></td></tr><tr>
<td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;"><address>4. EMAIL</address><address><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:valueof select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID9"/></span></xsl:if></span></address></td><td
style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;"><address>5. TELEFON
STACJONARNY</address><address><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span
type="text"><xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID39"/></span></xsl:if></span></address></td><td
style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;"><address>6. TELEFON
KOMĂ“RKOWY</address><address><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span
type="text"><xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID40"/></span></xsl:if></span></address></td></tr></tb
ody></table><address>Â </address></td></tr><tr><td style="border-color: #000000; border-style: solid;
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border-width: 1px;"><table align="right" border="0" style="background-color: #ffffff; width: 90%; height:
160px;"><tbody><tr><td colspan="4" style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width:
1px;"><address>D.4 Adres zamieszkania/
korespondencyjny<strong><br/></strong></address></td></tr><tr><td style="border-color: #000000; borderstyle: solid; border-width: 1px;"><address>7.Kraj</address><address><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></address></td><td
style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width:
1px;"><address>8.WojewĂłdztwo</address><address><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></address></td><td
style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width:
1px;"><address>9.Powiat</address><address><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></address></td><td
style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width:
1px;"><address>10.Gmina</address><address><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></address></td></tr><tr>
<td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width:
1px;"><address>11.Ulica</address><address><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></address></td><td
style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;"><address>12.<span>Numer
domu</span></address><address><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></address></td><td
style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;"><address>13.<span>Nr
lokalu</span></address><address><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></address></td><td
style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;"><address>14.
MiejscowoĹ›Ä‡<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></address></td></tr><tr>
<td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;"><address>15.Kod
pocztowy</address><address><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></address></td><td
colspan="3" style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width:
1px;"><address>16.Poczta</address><address><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></address></td></tr></tb
ody></table><p>Â </p></td></tr><tr><td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width:
1px;"><address><strong>Â E. ADRES NIERUCHOMOĹšCI, NA KTĂ“REJ POWSTAJÄ„
ODPADY<br/></strong></address><table align="right" border="0" style="width: 90%; background-color:
#ffffff;"><tbody><tr><td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width:
1px;"><address>17.Gmina</address><address><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span
type="text"><xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID25"/></span></xsl:if></span></address></td><td
style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width:
1px;"><address>18.Ulica</address><address><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span
type="text"><xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID43"/></span></xsl:if></span></address></td><td
style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;"><address>19.Nr
domu</address><address><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:valueof select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID44"/></span></xsl:if></span></address></td><td
style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;"><address>20.Nr
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lokalu</address><address><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:valueof
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID45"/></span></xsl:if></span></address></td></tr><tr>
<td colspan="2" style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width:
1px;"><address>21.MiejscowoĹ›Ä‡</address><address><span><label><span/></label><xsl:if
test="true()"><span type="text"><xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID42"/></span></xsl:if></span></address></td><td
style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;"><address>22.Kod
pocztowy</address><address><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></address></td><td
style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width:
1px;"><address>23.Poczta</address><address><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></address></td></tr></tb
ody></table><address>Â </address></td></tr><tr><td style="border-color: #000000; border-style: solid;
border-width: 1px;"><address><strong>F.Â NIERUCHOMOĹšCI, NA KTĂ“RYCH ZNAJDUJÄ„ SIÄ
DOMKI LETNISKOWE LUB INNE NIERUCHOMOĹšCI WYKORZYSTYWANE NA CELE
REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWEÂ </strong>Â <span><label><span/></label><xsl:if
test="true()"><span><xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID62"/></span></xsl:if></span></address><table
align="right" border="1" frame="box" style="background-color: #ffffff; width: 90%; border-color: #000000;
border-width: 1px; border-style: solid;"><tbody><tr style="background-color:
#d3d3d3;"><td><strong>24.</strong> IloĹ›Ä‡ nieruchomoĹ›ci, na ktĂłrych znajdujÄ… siÄ™ domki
letniskowe<strong>Â </strong><strong>Â </strong></td><td rowspan="2"><strong>25</strong>. Stawka
(zĹ‚)</td><td rowspan="2"><strong>26.</strong>Â WysokoĹ›Ä‡ opĹ‚aty w zĹ‚ (iloczyn iloĹ›ci
nieruchomoĹ›ci, na ktĂłrych znajdujÄ… siÄ™ domkiÂ letniskowych lub iloĹ›ci innychÂ Â nieruchomoĹ›ci
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, iloczyn wartoĹ›ci z poz. 24 i z poz. 27 x stawka z poz.
25) opĹ‚ataÂ roczna</td></tr><tr style="background-color: #d3d3d3;"><td style="background-color:
#ffffff;">Â <span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID63"/></span></xsl:if></span></td></tr><tr><td
style="background-color: #d3d3d3;">Â <strong>27.</strong> IloĹ›Ä‡ innych nieruchomoĹ›ci
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe</td><td
rowspan="2"><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>Â </td><td
rowspan="2"><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>Â </td></tr><tr><td>Â <
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></td></tr></tbody></table
></td></tr><tr><td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width:
1px;"><address>Â <strong><strong>G. USTALENIE WYSOKOĹšCI OPĹATYÂ </strong>A
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI</strong></address><address><span style="font-size:
x-small;">(StawkaÂ zostaĹ‚a okreĹ›lona wĹ‚aĹ›ciwÄ… uchwaĹ‚Ä… Rady Gminy Lubsza w sprawie metody
ustalenia opĹ‚aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej
opĹ‚aty.</span></address><address><p><span style="font-size: x-small;">Gospodarstwo domowe
â€“rozumie siÄ™ przez to jedna osobÄ™ fizycznÄ… lub zespĂłĹ‚ osĂłb fizycznych spokrewnionych lub
niespokrewnionych ze sobÄ…, zamieszkujÄ…cych lokal mieszkalny lub budynek mieszkalny jednorodzinny,
pod jednym adresem.)</span></p></address><table align="right" border="0" style="width: 90%; backgroundcolor: #d3d3d3;"><tbody><tr><td colspan="3" style="border-color: #000000; border-style: solid; borderwidth: 1px; text-align: left;"><table border="0" style="width: 100%; background-color: #ffffff;"><tbody><tr
style="background-color: #d3d3d3;"><td style="border-color: #000000; background-color: #d3d3d3; borderstyle: solid; border-width: 1px;">G.1. Rodzaj gospodarstwa</td><td style="border-color: #000000;
background-color: #d3d3d3; border-style: solid; border-width: 1px;">G. 2. IloĹ›Ä‡ gospodarstw</td><td
style="background-color: #d3d3d3; border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;">G.3.
IloĹ›Ä‡ osĂłb w gospodarstwie</td><td style="background-color: #d3d3d3; border-color: #000000; borderstyle: solid; border-width: 1px;">G. 4. StawkaÂ </td><td style="background-color: #d3d3d3; border-color:
#000000; border-style: solid; border-width: 1px;">G.5. WysokoĹ›Ä‡ opĹ‚aty w zĹ‚ (iloczyn iloĹ›ci
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gospodarstw domowych i stawki)</td></tr><tr><td style="border-color: #000000; background-color: #d3d3d3;
border-style: solid; border-width: 1px;"><strong><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span
type="text"><xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID57"/></span></xsl:if></span></strong></td><td
style="border-color: #000000; background-color: #ffffff; border-style: solid; border-width:
1px;"><p><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID37"/></span></xsl:if></span></p></td><td
style="border-color: #000000; background-color: #ffffff; border-style: solid; border-width:
1px;"><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID49"/></span></xsl:if></span></td><td style="bordercolor: #000000; background-color: #ffffff; border-style: solid; border-width:
1px;"><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID50"/></span></xsl:if></span></td><td style="bordercolor: #000000; background-color: #ffffff; border-style: solid; border-width:
1px;"><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID47"/></span></xsl:if></span></td></tr><tr><td
style="border-color: #000000; background-color: #d3d3d3; border-style: solid; border-width:
1px;"><strong><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID58"/></span></xsl:if></span></strong></td><td
style="border-color: #000000; background-color: #ffffff; border-style: solid; border-width:
1px;"><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID38"/></span></xsl:if></span></td><td style="bordercolor: #000000; background-color: #ffffff; border-style: solid; border-width:
1px;"><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID34"/></span></xsl:if></span></td><td style="bordercolor: #000000; background-color: #ffffff; border-style: solid; border-width:
1px;"><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID51"/></span></xsl:if></span></td><td style="bordercolor: #000000; background-color: #ffffff; border-style: solid; border-width:
1px;"><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID48"/></span></xsl:if></span></td></tr><tr><td
style="border-color: #000000; background-color: #d3d3d3; border-style: solid; border-width:
1px;"><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID59"/></span></xsl:if></span></td><td style="bordercolor: #000000; background-color: #ffffff; border-style: solid; border-width:
1px;"><p><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID41"/></span></xsl:if></span></p></td><td
style="border-color: #000000; background-color: #ffffff; border-style: solid; border-width:
1px;"><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID35"/></span></xsl:if></span></td><td style="bordercolor: #000000; background-color: #ffffff; border-style: solid; border-width:
1px;"><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID52"/></span></xsl:if></span></td><td style="bordercolor: #000000; background-color: #ffffff; border-style: solid; border-width:
1px;"><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID55"/></span></xsl:if></span></td></tr><tr><td
style="border-color: #000000; background-color: #d3d3d3; border-style: solid; border-width:
1px;"><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID60"/></span></xsl:if></span></td><td style="bordercolor: #000000; background-color: #ffffff; border-style: solid; border-width:
1px;"><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID46"/></span></xsl:if></span></td><td style="bordercolor: #000000; background-color: #ffffff; border-style: solid; border-width:
1px;"><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID36"/></span></xsl:if></span></td><td style="bordercolor: #000000; background-color: #ffffff; border-style: solid; border-width:
1px;"><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-of
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select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID53"/></span></xsl:if></span></td><td style="bordercolor: #000000; background-color: #ffffff; border-style: solid; border-width:
1px;"><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID56"/></span></xsl:if></span></td></tr><tr><td
align="center" colspan="4" style="border-color: #000000; background-color: #d3d3d3; border-style: solid;
border-width: 1px;" valign="middle">Suma</td><td style="border-color: #000000; background-color: #ffffff;
border-style: solid; border-width: 1px;"><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span
type="text"><xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID54"/></span></xsl:if></span></td></tr></tbody></table
></td></tr></tbody></table></td></tr><tr><td style="border-color: #000000; border-style: solid; borderwidth: 1px;"><address><strong><strong>H. INFORMACJA O PRZYCZYNIE ZĹOĹ»ENIA NOWEJ
DEKLARACJIÂ </strong></strong></address><table align="right" border="0" style="width:
90%;"><tbody><tr><td style="border-color: #000000; background-color: #ffffff; border-style: solid; borderwidth: 1px;"><p>Opis stanu faktycznego</p><p><span><label><span/></label><xsl:if
test="true()"><span><xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID29"/></span></xsl:if></span></p></td></tr></tbody></
table><address><strong><br/></strong></address></td></tr><tr><td style="border-color: #000000; borderstyle: solid; border-width: 1px;"><address><strong>I. OĹšWIADCZENIE I PODPIS
SKĹADAJÄ„CEGO</strong> <strong>DEKLARACJÄ</strong><span style="font-size: x-small;"><span
style="font-size: x-small;"><strong><br/></strong></span></span></address><address><strong><span
style="font-size: x-small;">OĹ›wiadczam, ĹĽe dane wskazane w deklaracji sÄ… prawdziwe i zgodne ze
stanem faktycznym.</span></strong></address><address><span style="font-size: xsmall;"><strong><br/></strong></span></address><table align="right" border="0" style="width: 90%; bordercolor: #000000; border-width: 0px; border-style: solid;"><tbody><tr><td style="border-color: #000000;
border-style: solid; border-width:
1px;"><address>ImiÄ™</address><address><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></address></td><td
style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width:
1px;"><address>Nazwisko</address><address><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></address></td></tr><tr>
<td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;"><address>MiejscowoĹ›Ä‡ i
dataÂ </address><address><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:valueof select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID61"/></span></xsl:if></span>Â <xsl:if
test="true()"><xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID26"/></xsl:if></address></td><td style="border-color:
#ffffff; border-style: solid; border-width:
1px;"><address>Â </address></td></tr></tbody></table><address><strong><br/></strong></address></td></
tr><tr><td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width:
1px;"><address><strong><strong>J. ADNOTACJE
ORGANU</strong></strong></address></td></tr><tr><td style="border-color: #000000; border-style: solid;
border-width: 1px; height: 100px;">Â </td></tr></tbody></table><p align="center"><strong><span
style="text-decoration: underline;">POUCZENIE:</span></strong></p><p><strong><em>Niniejsza
deklaracja stanowi podstawÄ™ do wystawienia tytuĹ‚u wykonawczego zgodnieÂ z przepisami ustawy z dnia
17 czerwca 1966 r. o postÄ™powaniuÂ egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1438 z pĂłĹşn.
zm.)</em></strong></p><p>WĹ‚aĹ›ciciel nieruchomoĹ›ci oraz inne podmioty wymienione w czÄ™Ĺ›ci C
deklaracji sÄ… obowiÄ…zane zĹ‚oĹĽyÄ‡ deklaracjÄ™ o wysokoĹ›ci opĹ‚aty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomoĹ›ci pierwszego mieszkaĹ„ca lub
powstania na danej nieruchomoĹ›ci odpadĂłw komunalnych.</p><p>W przypadku zmiany danych
bÄ™dÄ…cych podstawÄ… ustalenia wysokoĹ›ci naleĹĽnej opĹ‚aty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi lub okreĹ›lonej w deklaracji iloĹ›ci odpadĂłw komunalnych powstajÄ…cych na danej
nieruchomoĹ›ci wĹ‚aĹ›ciciel nieruchomoĹ›ci jest obowiÄ…zany zĹ‚oĹĽyÄ‡ nowÄ… deklaracjÄ™ w
terminie do 10 dnia miesiÄ…ca nastÄ™pujÄ…cego po miesiÄ…cu,
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â w ktĂłrym nastÄ…piĹ‚a zmiana.</p><p>W przypadku Ĺ›mierci
mieszkaĹ„ca, wĹ‚aĹ›ciciel nieruchomoĹ›ci zobowiÄ…zany jest zĹ‚oĹĽyÄ‡ nowÄ… deklaracjÄ™
zmniejszajÄ…ca wysokoĹ›Ä‡ zobowiÄ…zania z tytuĹ‚u opĹ‚aty za gospodarowanie odpadami
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komunalnymi, w terminie do 6 miesiÄ™cy od daty tego zdarzenia</p><p>OpĹ‚atÄ™ za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w zmienionej wysokoĹ›ci uiszcza siÄ™ za miesiÄ…c, w ktĂłrym nastÄ…piĹ‚a
zmiana.</p><p align="center"><strong>ObjaĹ›nienie:</strong></p><p><strong>SposĂłb wypeĹ‚nienia
deklaracji:</strong></p><p><strong>CzÄ™Ĺ›Ä‡ B</strong></p><p><sup>1</sup> Pole â€žpierwsza
deklaracjaâ€ť naleĹĽy zaznaczyÄ‡ znakiem â€žXâ€ť w przypadku, gdy dany podmiot nie skĹ‚adaĹ‚
wczeĹ›niej deklaracji o wysokoĹ›ci opĹ‚aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za danÄ…
nieruchomoĹ›Ä‡. PierwszÄ… deklaracjÄ™ naleĹĽy zĹ‚oĹĽyÄ‡ w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na
danej nieruchomoĹ›ci pierwszego mieszkaĹ„ca. NaleĹĽy rĂłwnieĹĽ podaÄ‡ datÄ™ zamieszkania na danej
nieruchomoĹ›ci pierwszego mieszkaĹ„ca.</p><p><sup>2</sup> Pole â€žkorekta deklaracjiâ€ť naleĹĽy
zaznaczyÄ‡ znakiem â€žXâ€ť m.in. w przypadku bĹ‚Ä™du (np. oczywista omyĹ‚ka pisarska, bĹ‚Ä…d
rachunkowy) w zĹ‚oĹĽonej juĹĽ deklaracji. Zgodnie z art. 81 Â§ 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa.</p><p><sup>3</sup> Pole â€žnowa deklaracjaâ€ť naleĹĽy zaznaczyÄ‡ znakiem
â€žXâ€ť w przypadku zmiany danych bÄ™dÄ…cych podstawÄ… ustalenia wysokoĹ›ci naleĹĽnej opĹ‚aty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. NowÄ… deklaracjÄ™ naleĹĽy zĹ‚oĹĽyÄ‡ w terminie
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â do 10 dnia miesiÄ…ca nastÄ™pujÄ…cego po miesiÄ…cu, w ktĂłrym
nastÄ…piĹ‚a zmiana w przypadku zmiany danych bÄ™dÄ…cych podstawÄ… ustalenia wysokoĹ›ci
naleĹĽnej opĹ‚aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku Ĺ›mierci mieszkaĹ„ca,
wĹ‚aĹ›ciciel nieruchomoĹ›ci zobowiÄ…zany jest zĹ‚oĹĽyÄ‡ nowÄ… deklaracjÄ™ zmniejszajÄ…cÄ…
wysokoĹ›Ä‡ zobowiÄ…zania Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â z tytuĹ‚u opĹ‚aty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, w terminie do 6 miesiÄ™cy od daty tego zdarzenia. SkĹ‚adajÄ…c â€žnowÄ…
deklaracjÄ™â€ť naleĹĽy wypeĹ‚niÄ‡ rĂłwnieĹĽ czÄ™Ĺ›Ä‡ H, czyli podaÄ‡ informacje o przyczynie
zĹ‚oĹĽenia â€žnowej deklaracjiâ€ť.Â Â </p><p><strong>CzÄ™Ĺ›Ä‡ C</strong></p><p>NaleĹĽy
zaznaczyÄ‡ â€žXâ€ť we wĹ‚aĹ›ciwym kwadracie w zaleĹĽnoĹ›ci, czy dany podmiot jest wĹ‚aĹ›cicielem
nieruchomoĹ›ci, wspĂłĹ‚wĹ‚aĹ›cicielem, jednostkÄ… lub osobÄ… posiadajÄ…cÄ… nieruchomoĹ›Ä‡ w
zarzÄ…dzie lub uĹĽytkowaniu albo innym podmiotem wĹ‚adajÄ…cym
nieruchomoĹ›ciÄ….</p><p><strong>CzÄ™Ĺ›Ä‡ D</strong></p><p>OkreĹ›liÄ‡ dane skĹ‚adajÄ…cego w
zaleĹĽnoĹ›ci czy jest to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadajÄ…ca
osobowoĹ›ci prawnej zaznaczajÄ…c â€žXâ€ť we wĹ‚aĹ›ciwym kwadracie.</p><p><strong>CzÄ™Ĺ›Ä‡
D.1.</strong></p><p>W pozycji 1. wpisaÄ‡ imiÄ™ i nazwisko lub peĹ‚nÄ…
nazwÄ™.</p><p><strong>CzÄ™Ĺ›Ä‡ D.2.</strong></p><p>W pozycji 2 lub 3 wpisaÄ‡ identyfikator
PESEL (dot. osĂłb fizycznych) lub NIP (dot. osĂłb prawnych i jednostek organizacyjnych
nieposiadajÄ…cych osobowoĹ›ci prawnej).</p><p><strong>CzÄ™Ĺ›Ä‡ D.3.</strong></p><p>W pozycjach
od 7 do 16 naleĹĽy wpisaÄ‡ adres zamieszkania lub siedziby skĹ‚adajÄ…cego deklaracjÄ™ (adres
korespondencyjny).</p><p><strong>CzÄ™Ĺ›Ä‡ E</strong></p><p>W pozycjach od 17 do 23 wpisaÄ‡ adres
nieruchomoĹ›ci, na ktĂłrej powstajÄ… odpady komunalne.</p><p><strong>CzÄ™Ĺ›Ä‡
F</strong></p><p>W pozycjach od 24 do 27 wpisaÄ‡ dane umoĹĽliwiajÄ…ce okreĹ›lenie wysokoĹ›ci
rocznej opĹ‚aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomoĹ›ci na ktĂłrych znajdujÄ… siÄ™
domkiÂ letniskowe lub innych nieruchomoĹ›ci.</p><p><strong>CzÄ™Ĺ›Ä‡ G.1. do
G.5.</strong></p><p>NaleĹĽy wpisaÄ‡ dane umoĹĽliwiajÄ…ce okreĹ›lenie wysokoĹ›ci miesiÄ™cznej
opĹ‚aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.</p><p><sup>4</sup> Stawka zostaĹ‚a okreĹ›lona
wĹ‚aĹ›ciwÄ… uchwaĹ‚Ä… Rady Gminy Lubsza w sprawie metody ustalenia opĹ‚aty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opĹ‚aty.</p><p>Gospodarstwo domowe â€“rozumie siÄ™
przez to jedna osobÄ™ fizycznÄ… lub zespĂłĹ‚ osĂłb fizycznych spokrewnionych lub niespokrewnionych ze
sobÄ…, zamieszkujÄ…cych lokal mieszkalny lub budynek mieszkalny jednorodzinny, pod jednym
adresem.</p><p>Rodzaj gospodarstwa:</p><p>Mikro â€“rozumie siÄ™ przez to jednoosobowe gospodarstwo
domowe;<br/>MaĹ‚e â€“ rozumie siÄ™ przez to dwuosobowe gospodarstwo domowe;<br/>Ĺšrednie â€“
rozumie siÄ™ przez to trzyosobowe gospodarstwo domowe<br/>DuĹĽe â€“rozumie siÄ™ przez to
gospodarstwo, cztery i wiÄ™cej.</p><p><strong>CzÄ™Ĺ›Ä‡ H</strong></p><p>NaleĹĽy opisaÄ‡
zaistniaĹ‚y stan faktyczny majÄ…cy wpĹ‚yw na zĹ‚oĹĽenie â€žnowej deklaracjiâ€ť. WypeĹ‚nia siÄ™ w
przypadku wyboru w czÄ™Ĺ›ciÂ B poz. 3</p><p><strong>CzÄ™Ĺ›Ä‡ I</strong></p><p>SkĹ‚adajÄ…cy
deklaracjÄ™ lub osoba reprezentujÄ…ca skĹ‚adajÄ…cego deklaracjÄ™ (peĹ‚nomocnik) wpisuje datÄ™
wypeĹ‚nienia deklaracji oraz skĹ‚ada czytelny podpis.</p><p><sup>1)Â Â Â Â Â </sup> dane
nieobowiÄ…zkowe;</p><p><sup>2)Â Â Â Â Â </sup> w przypadku wiÄ™kszej liczby nieruchomoĹ›ci
wĹ‚aĹ›ciciel skĹ‚ada na kaĹĽdÄ… nieruchomoĹ›Ä‡ osobnÄ… deklaracjÄ™ z wyjÄ…tkiem pozycji
F;</p><p align="right">Â </p><p align="center"><strong>Informacja o przetwarzaniu danych
osobowych</strong></p><p>Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RozporzÄ…dzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osĂłb fizycznych w zwiÄ…zku z przetwarzaniem
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danych osobowych i w sprawie swobodnego przepĹ‚ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywyÂ 95/46/WE
(ogĂłlne rozporzÄ…dzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) â€“ RODO, informuje
siÄ™, ĹĽe administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez UrzÄ…d Gminy w Lubszy
jest Gmina Lubsza â€“ WĂłjt Gminy Lubsza, ul. Brzeska 16, 49-313 Lubsza, tel. 77Â 411Â 86 15 (29, 30-32)
e-mail: lubsza@lubsza.ug.gov.plÂ Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych -Â na adres Administratora lub email: iod@lubsza.ug.gov.plÂ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane sÄ… na podstawie przepisĂłw prawa, tj.
w szczegĂłlnoĹ›ci art. 2 ust. 1 pkt. 4 w zw. z art. 5 ust 1 oraz art. 6m ustawy z dnia 13 wrzeĹ›nia 1996 r. o
utrzymaniu czystoĹ›ci i porzÄ…dku w gminach, art. 27 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postÄ™powaniu
egzekucyjnym w administracji oraz art. 6 ust. 1 lit. e) RODO.Â Celem przetwarzania danych jest wykonanie
przez GminÄ™ obowiÄ…zku utrzymania czystoĹ›ci, zapewnienie odbierania odpadĂłw komunalnych od
wĹ‚aĹ›cicieli nieruchomoĹ›ci oraz przeprowadzenie procedury administracyjnej z naliczaniem, poborem, a
takĹĽe egzekucjÄ… opĹ‚at za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Â Z tego wzglÄ™du Gmina ma
prawo przetwarzaÄ‡ Pani/Pana dane osobowe we wskazanych celach i na podstawie podanych aktĂłw
prawnych â€“ <strong><span style="text-decoration: underline;">Pani/Pana zgoda na takie
dziaĹ‚anie</span></strong> <strong><span style="text-decoration: underline;">nie jest
wymagana</span></strong>, a Pani/Pan zobowiÄ…zana/y sÄ… do podania danych. Zakres przetwarzanych
danych: imiÄ™ i nazwisko wĹ‚aĹ›ciciela nieruchomoĹ›ci oraz adres miejsca zamieszkania, adres
nieruchomoĹ›ci, dane stanowiÄ…ce podstawÄ™ zwolnienia z opĹ‚aty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, numer telefonu wĹ‚aĹ›ciciela nieruchomoĹ›ci, adres poczty elektronicznej wĹ‚aĹ›ciciela
nieruchomoĹ›ci.</p><p>W zwiÄ…zku z przetwarzaniem danych przysĹ‚ugujÄ… Pani/Panu
nastÄ™pujÄ…ce uprawienia:Â prawo dostÄ™pu do danych oraz otrzymania ich kopii: prawo do
sprostowania (poprawiania) danych â€“ np. jeĹ›li sÄ… w nich bĹ‚Ä™dy,Â prawo do ograniczenia
przetwarzania danych â€“ jeĹ›li uzna Pan/Pani, ĹĽe przetwarzamy dane niezgodne z prawem, lecz
zachowujemy prawo do sprawdzenia tej zgodnoĹ›ci, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych â€“ wĂłwczas jesteĹ›my zobowiÄ…zani wskazaÄ‡ na postawy prawne Gminy do przetwarzania
danych,Â prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa UrzÄ™du Ochrony Danych w
Warszawie) â€“ w przypadku, gdy uwaĹĽa Pan/Pani, ĹĽe przetwarzamy Pani/Pana dane niezgodnie z prawem
lub celem ich zebrania. Pani/Pana dane osobowe przekazywane mogÄ… byÄ‡ przekazywane organom
publicznym w ramach ciÄ…ĹĽÄ…cego na Administratorze obowiÄ…zku prawnego oraz realizacji zadaĹ„ w
interesie publicznym lub podmiotom realizujÄ…cym zadania oczyszczania gminy (dajÄ…ce gwarancjÄ™
bezpieczeĹ„stwa przetwarzania danych), z ktĂłrymi zawarte sÄ… umowy o powierzeniu przetwarzania
danych osobowych. Dane osobowe nie sÄ… przekazywane poza teren Polski. Pani/Pana dane osobowe
przetwarzane przez okres 5 lat. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie bÄ™dzie podlegaĹ‚o
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.</p></body></html></xsl:foreach></xsl:template></xsl:stylesheet>
Schema -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/8ql2w2nd4n/DEKLARACJAODP062020/" attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified"
xmlns:wyr="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/fe-modelweb/wzor_lokalny/8ql2w2nd4n/DEKLARACJAODP06-2020/" ><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://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/instytucja/2009/11/16/"
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schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd" /><xs:import
namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd" /><xs:import
namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd" /><xs:import
namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsigcore/xmldsig-core-schema.xsd" /><xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID33_type"
><xs:restriction base="xs:string" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID62_type"
><xs:restriction base="xs:string" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID61_type"
><xs:restriction base="adr:MiejscowoscTyp" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID1_type"
><xs:restriction base="xs:string" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID20_type"
><xs:restriction base="xs:string" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID37_type"
><xs:restriction base="xs:string" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID26_type"
><xs:restriction base="xsd:date" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID57_type"
><xs:restriction base="xs:string" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID58_type"
><xs:restriction base="xs:string" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID59_type"
><xs:restriction base="xs:string" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID60_type"
><xs:restriction base="xs:string" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID6_type"
><xs:restriction base="xs:string" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID10_type"
><xs:restriction base="adr:KrajTyp" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID27_type"
><xs:restriction base="oso:ImieTyp" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID28_type"
><xs:restriction base="oso:CzlonNazwiskaTyp" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID23_type"
><xs:restriction base="adr:KodPocztowyTyp" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID24_type"
><xs:restriction base="adr:PocztaTyp" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID25_type"
><xs:restriction base="adr:GminaTyp" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID42_type"
><xs:restriction base="adr:MiejscowoscTyp" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID2_type"
><xs:restriction base="xs:string" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID63_type"
><xs:restriction base="xs:string" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID19_type"
><xs:restriction base="xs:string" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID22_type"
><xs:restriction base="xs:string" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID43_type"
><xs:restriction base="adr:NazwaUlicyTyp" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID44_type"
><xs:restriction base="adr:BudynekTyp" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType
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name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID45_type"
><xs:restriction base="adr:LokalTyp" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID49_type"
><xs:restriction base="xsd:integer" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID50_type"
><xs:restriction base="xsd:decimal" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID34_type"
><xs:restriction base="xs:string" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID35_type"
><xs:restriction base="xs:string" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID36_type"
><xs:restriction base="xs:string" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID38_type"
><xs:restriction base="xs:string" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID41_type"
><xs:restriction base="xs:string" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID46_type"
><xs:restriction base="xs:string" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID47_type"
><xs:restriction base="xs:string" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID48_type"
><xs:restriction base="xs:string" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID55_type"
><xs:restriction base="xs:string" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID56_type"
><xs:restriction base="xs:string" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID51_type"
><xs:restriction base="xs:string" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID52_type"
><xs:restriction base="xs:string" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID53_type"
><xs:restriction base="xs:string" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID54_type"
><xs:restriction base="xs:string" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID11_type"
><xs:restriction base="adr:WojewodztwoTyp" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID12_type"
><xs:restriction base="adr:PowiatTyp" ></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_ID31_type"
><xs:list
itemType="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID31_ele
ments_type" ></xs:list></xs:simpleType><xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID31_elements_typ
e" ><xs:restriction base="xs:string" ><xs:enumeration value="1"
/></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID0_type" ><xs:list
itemType="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID0_elem
ents_type" ></xs:list></xs:simpleType><xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID0_elements_type
" ><xs:restriction base="xs:string" ><xs:enumeration value="1"
/></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID29_type"
><xs:restriction base="str:Tekst10000Typ" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID32_type"
><xs:list
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itemType="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID32_ele
ments_type" ></xs:list></xs:simpleType><xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID32_elements_typ
e" ><xs:restriction base="xs:string" ><xs:enumeration value="1"
/></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID14_type"
><xs:restriction base="adr:NazwaUlicyTyp" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID15_type"
><xs:restriction base="adr:GminaTyp" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID16_type"
><xs:restriction base="adr:MiejscowoscTyp" ></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_ID17_type"
><xs:restriction base="adr:KodPocztowyTyp" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID18_type"
><xs:restriction base="adr:PocztaTyp" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID3_type"
><xs:restriction base="xs:string" ><xs:enumeration value="1" /><xs:enumeration value="2"
/><xs:enumeration value="3" /></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID4_type"
><xs:restriction base="xs:string" ><xs:enumeration value="1" /><xs:enumeration value="2"
/><xs:enumeration value="3" /><xs:enumeration value="4" /><xs:enumeration value="5" /><xs:enumeration
value="6" /></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID30_type"
><xs:restriction base="xs:string" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_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="oso:NIPTyp" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID21_type"
><xs:restriction base="oso:PESELTyp" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID39_type"
><xs:restriction base="adr:TelefonTyp" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID40_type"
><xs:restriction base="adr:TelefonTyp" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID9_type"
><xs:restriction base="adr:EmailTyp" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:complexType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_type"
><xs:sequence><xs:element name="ID33"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID33_type"
></xs:element><xs:element name="ID62"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID62_type"
></xs:element><xs:element name="ID61"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID61_type"
></xs:element><xs:element name="ID1"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID1_type"
></xs:element><xs:element name="ID20"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID20_type"
></xs:element><xs:element name="ID37"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID37_type"
></xs:element><xs:element name="ID26"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID26_type"
></xs:element><xs:element name="ID57"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID57_type"
></xs:element><xs:element name="ID58"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID58_type"
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></xs:element><xs:element name="ID59"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID59_type"
></xs:element><xs:element name="ID60"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID60_type"
></xs:element><xs:element name="ID6"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID6_type"
></xs:element><xs:element name="ID10"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID10_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="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="ID42"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID42_type"
></xs:element><xs:element name="ID2"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID2_type"
></xs:element><xs:element name="ID63"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID63_type"
></xs:element><xs:element name="ID19"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID19_type"
></xs:element><xs:element name="ID22"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID22_type"
></xs:element><xs:element name="ID43"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID43_type"
></xs:element><xs:element name="ID44"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID44_type"
></xs:element><xs:element name="ID45"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID45_type"
></xs:element><xs:element name="ID49"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID49_type"
></xs:element><xs:element name="ID50"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID50_type"
></xs:element><xs:element name="ID34"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID34_type"
></xs:element><xs:element name="ID35"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID35_type"
></xs:element><xs:element name="ID36"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID36_type"
></xs:element><xs:element name="ID38"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID38_type"
></xs:element><xs:element name="ID41"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID41_type"
></xs:element><xs:element name="ID46"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID46_type"
></xs:element><xs:element name="ID47"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID47_type"
></xs:element><xs:element name="ID48"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID48_type"
></xs:element><xs:element name="ID55"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID55_type"
></xs:element><xs:element name="ID56"
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type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID56_type"
></xs:element><xs:element name="ID51"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID51_type"
></xs:element><xs:element name="ID52"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID52_type"
></xs:element><xs:element name="ID53"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID53_type"
></xs:element><xs:element name="ID54"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID54_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="ID31"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID31_type"
></xs:element><xs:element name="ID0"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID0_type"
></xs:element><xs:element name="ID29"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID29_type"
></xs:element><xs:element name="ID32"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID32_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="ID5"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID5_type"
></xs:element><xs:element name="ID17"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID17_type"
></xs:element><xs:element name="ID18"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID18_type"
></xs:element><xs:element name="ID3"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID3_type"
></xs:element><xs:element name="ID4"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID4_type"
></xs:element><xs:element name="ID30"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID30_type"
></xs:element><xs:element name="ID7"
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="ID21"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID21_type"
></xs:element><xs:element name="ID39"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID39_type"
></xs:element><xs:element name="ID40"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID40_type"
></xs:element><xs:element name="ID9"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID9_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"
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></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>
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