
 

UCHWAŁA NR XVII/145/2016 

RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE 

z dnia  24 lutego 2016 r. 

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadmi komunalnymi, 

terminach i miejscu składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środ-

ków komunikacji elektronicznej 

Na podstawie art. 6m ust. 1a i 1b, art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.), art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 i art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 

20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 

1484) Rada Miejska w Pińczowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właściciela nieruchomości, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Dla deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych za pomo-

cą komunikacji elektronicznej, określa się format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między nimi 

w formacie danych XML w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, której wizualizację przedstawia załącznik nr 3 

do niniejszej uchwały. 

2. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składane za pomocą komu-

nikacji elektronicznej są przesyłane z wykorzystaniem interfejsu dostępnego na Elektronicznej Platformie 

Usług Administracji Publicznej ePUAP. 

3. Deklaracje, o których mowa w ust. 2 muszą być opatrzone podpisem elektronicznym weryfikowanym za 

pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie 

elektronicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 262) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP 

w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne (Dz. U. z 2014 r., poz. 114) 

§ 3. Właściciele nieruchomości, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) zobowiązani są do złożenia 

w Urzędzie Miejskim w Pińczowie, osobiście, za pośrednictwem poleconej przesyłki pocztowej lub za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej: 

1) pierwszej deklaracji: 

a) w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, lub 

b) w terminie 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 

2) korekty deklaracji, w przypadku wystąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości na-

leżnej opłaty, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 2 marca 2016 r.

Poz. 756



§ 5. Traci moc uchwała Nr XLI/352/13 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 

położonych na terenie Gminy Pińczów (Dz. Urz. Woj. Święt. z dnia 03.10.2013 r., poz. 3349). 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 

Przewodniczący Rady Miejskiej  

w Pińczowie 

Jan Radkiewicz 
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DEKLARCJA 

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 

/BIAŁE POLA NALEŻY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB 
NIEBIESKIM KOLOREM/ 

 
 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(t.j .Dz. U.2013.1399 ze zm.), ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa 
(Dz. U. 2015.613 ze zm.) 

Składający: Właściciele nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie miasta i gminy 
Pińczów, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby 
posiadające nieruchomości  w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty 
władające nieruchomością 

Termin składania: W terminie 14 dni od daty zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź 
wygaśnięcie obowiązku uiszczenia opłaty lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na 
wysokość opłaty, w szczególności zmiany wysokości stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi lub zmiany liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość 
oraz w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 
mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych 

Miejsce składania: Urząd Miejski w Pińczowie, ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów, kancelaria – pokój nr 29, 
Wydział Finansowo – Budżetowy, pokój nr 13 

Organ właściwy do przyjęcia 
deklaracji: 

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwe pole) 
 

       pierwsza deklaracja                                         zmiana danych zawartych w deklaracji 

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
 

Nazwisko i imię*/osoba prawna** 
 
 

Imię ojca Imię matki 
 

Numer PESEL* REGON** Numer NIP* PKG** 
 

Telefon E-mail 
 

ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY 
 

Kraj 
 

Województwo Powiat 

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu 
 

Miejscowość Kod pocztowy Poczta 
 

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
 

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu 
 

Miejscowość 
 

Kod pocztowy Poczta 

D. OŚWIADCZAM, ŻE: (zaznaczyć właściwe pole) 
 

 

   gromadzę odpady komunalne w sposób selektywny (posegregowany)  

 

     nie gromadzę odpadów w sposób selektywny  

 

    zagospodarowuję odpady zielone poprzez kompostowanie na terenie mojej nieruchomości 

 
 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/145/2016

Rady Miejskiej w Pińczowie

z dnia 24 lutego 2016 r.
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E. USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁATY MIESIĘCZNEJ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 

Wyszczególnienie Jednostka opłaty  
(liczba gospodarstw) 
 

Stawka opłaty Kwota opłaty (liczba 
gospodarstw x stawka opłaty) 

Gospodarstwo domowe 
zamieszkałe przez 1 
mieszkańca 

   

Gospodarstwo domowe 
zamieszkałe przez 2 
mieszkańców 

   

Gospodarstwo domowe 
zamieszkałe przez 3 
mieszkańców 

   

Gospodarstwo domowe 
zamieszkałe przez 4 
mieszkańców  

   

Gospodarstwo domowe 
zamieszkałe przez 5 
mieszkańców i więcej 

   

Razem  
 

F. WYSOKOŚĆ OPŁATY 
MIESIĘCZNEJ SŁOWNIE 

 

G.WYSOKOŚĆ OPŁATY 
KWARTALNEJ 

 

H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
 

 
 
 
 
…………………………………………………                                                                …………………………………………………. 
                 (miejscowość i data)                                                                                                        (czytelny podpis) 

F. ADNOTACJE ORGANU 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*  wypełnia osoba fizyczna 
** wypełnia jednostka organizacyjna 

POUCZENIE 
1) W przypadku niewpłacenia w określonych terminach kwoty należnej opłaty lub wpłacenia jej w niepełnej 

wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami  
ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. 2014. 1619 ze zm.). 

2) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia 
zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym 
nastąpiła zmiana. 

3) W razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych 
wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, Burmistrz, określa, w drodze decyzji wysokość opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów 
komunalnych powstających na nieruchomości o podobnym charakterze. 

4) Pod pojęciem gospodarstwa domowego należy rozumieć gospodarstwo prowadzone samodzielnie przez jedną osobę 
lub wspólnie z innymi osobami zamieszkującymi dana nieruchomość.(Gospodarstwo domowe może być prowadzone 
przez osoby spokrewnione lub niespokrewnione, przebywające na nieruchomości i utrzymujące się wspólnie, jeżeli 
jakakolwiek osoba zamieszkuje lub gospodaruje samodzielnie, osoba taka tworzy odrębne gospodarstwo domowe). 

5) Opłatę należy wnosić zgodnie ze złożoną deklaracją, bez wezwania, w łącznej wysokości za trzy miesiące (kwartał), w 
następujących terminach: do 15 marca za I kwartał, do 15 maja za II kwartał, do 15 września za III kwartał, do 15 
listopada za IV kwartał, wpłatą gotówkową w kasie Urzędu Miejskiego w Pińczowie lub przelewem na rachunek 
bankowy dostępny na stronie www.pinczow.com.pl (zakładka Biuletyn Informacji Publicznej) 
 

OBJAŚNIENIA 
1) Deklarację wypełnia się poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru. 
2) Wypełniając deklarację należy pamiętać o prawidłowym wskazaniu identyfikatora, którym jest numer PESEL lub NIP. 

Numer PESEL wpisują do deklaracji osoby objęte rejestrem PESEL. 
3) Deklaracja dotyczy właścicieli nieruchomości, na których istnieją budynki mieszkalne jednorodzinne lub wielorodzinne 

oraz stale i czasowo zamieszkują mieszkańcy. 
4) Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna Uchwała Rady Miejskiej w 

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

- <Formularz adres_wzoru="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/9ok40vy4jj/wzor_smieci_2016/" nazwa="Deklarcja o 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2016" prywatny="false" trybObslugiZalacznikow="stary" 

typFormularza="XFORMS" wymagaLogowania="true" xmlns="http://www.epuap.gov.pl/Formularz"> 

- <xforms> 

- <xforms> 

- <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" 

xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:ev="http://www.w3.org/2001/xml-events" 

xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" 

xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" 

xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/9ok40vy4jj/wzor_smieci_2016/" 

xmlns:xf="http://www.w3.org/2002/xforms" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xxforms="http://orbeon.org/oxf/xml/xforms"> 

- <head> 

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

  <meta internalData="<FormDef layout="&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;strong&gt;DEKLARCJA 

&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#10;&lt;table style=&quot;width: 100%; border: 0px solid #000000;&quot; 

border=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; 

cellpadding=&quot;5&quot;&gt;&#10;&lt;tbody&gt;&#10;&lt;tr&gt;&#10;&lt;td style=&quot;border-color: #000000; 

background-color: #e4e4e4; border-style: solid; border-width: 1px;&quot; valign=&quot;top&quot;&gt;Podstawa 

prawna:&lt;/td&gt;&#10;&lt;td style=&quot;border-color: #000000; background-color: #e4e4e4; border-style: solid; border-width: 

1px;&quot; valign=&quot;top&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;strong&gt;Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach (t.j .Dz. U.2013.1399 ze zm.), ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz. U. 2015.613 ze 

zm.)&lt;/strong&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&#10;&lt;/tr&gt;&#10;&lt;tr&gt;&#10;&lt;td style=&quot;border-color: #000000; 

background-color: #e4e4e4; border-style: solid; border-width: 1px;&quot; 

valign=&quot;top&quot;&gt;Składający:&lt;/td&gt;&#10;&lt;td style=&quot;border-color: #000000; background-color: #e4e4e4; 

border-style: solid; border-width: 1px;&quot; valign=&quot;top&quot;&gt;Właściciele nieruchomości zamieszkałych położonych 

na terenie miasta i Gminy Pińcz&amp;oacute;w, wsp&amp;oacute;łwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne 

i osoby posiadające nieruchomości&amp;nbsp; w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające 

nieruchomością&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#10;&lt;/tr&gt;&#10;&lt;tr&gt;&#10;&lt;td style=&quot;border-color: #000000; 

background-color: #e4e4e4; border-style: solid; border-width: 1px;&quot; valign=&quot;top&quot;&gt;Termin 

składania:&lt;/td&gt;&#10;&lt;td style=&quot;border-color: #000000; background-color: #e4e4e4; border-style: solid; border-

width: 1px;&quot; valign=&quot;top&quot;&gt;W terminie 14 dni od daty zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie 

bądź wygaśnięcie obowiązku uiszczenia opłaty lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opłaty, w 

szczeg&amp;oacute;lności zmiany wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub zmiany liczby 

mieszkańc&amp;oacute;w zamieszkujących nieruchomość oraz w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości 

pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpad&amp;oacute;w 

komunalnych&lt;/td&gt;&#10;&lt;/tr&gt;&#10;&lt;tr&gt;&#10;&lt;td style=&quot;border-color: #000000; background-color: 

#e4e4e4; border-style: solid; border-width: 1px;&quot; valign=&quot;top&quot;&gt;Miejsce składania:&lt;/td&gt;&#10;&lt;td 

style=&quot;border-color: #000000; background-color: #e4e4e4; border-style: solid; border-width: 1px;&quot; 

valign=&quot;top&quot;&gt;&lt;strong&gt;Urząd Miejski w Pińczowie, ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińcz&amp;oacute;w, kancelaria 

&amp;ndash; pok&amp;oacute;j nr 29, Wydział Finansowo &amp;ndash; Budżetowy, pok&amp;oacute;j nr 

13&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&#10;&lt;/tr&gt;&#10;&lt;tr&gt;&#10;&lt;td style=&quot;border-color: #000000; 

background-color: #e4e4e4; border-style: solid; border-width: 1px;&quot; valign=&quot;top&quot;&gt;Organ właściwy do 

przyjęcia deklaracji:&lt;/td&gt;&#10;&lt;td style=&quot;border-color: #000000; background-color: #e4e4e4; border-style: solid; 

border-width: 1px;&quot; valign=&quot;top&quot;&gt;&lt;strong&gt;Burmistrz Miasta i Gminy 

Pińcz&amp;oacute;w&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&#10;&lt;/tr&gt;&#10;&lt;/tbody&gt;&#10;&lt;/table&gt;&#10;&lt;t

able style=&quot;width: 100%;&quot; border=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; 

cellpadding=&quot;5&quot;&gt;&#10;&lt;tbody&gt;&#10;&lt;tr&gt;&#10;&lt;td style=&quot;border-color: #000000; 

background-color: #e4e4e4; border-style: solid; border-width: 1px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA 

DEKLARACJI&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&#10;&lt;/tr&gt;&#10;&lt;tr&gt;&#10;&lt;td style=&quot;border-color: #000000; 

border-style: solid; border-width: 1px;&quot;&gt;Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji:(zaznaczyć właściwe 

pole)&lt;/td&gt;&#10;&lt;/tr&gt;&#10;&lt;tr&gt;&#10;&lt;td style=&quot;border-color: #000000; border-style: solid; border-

width: 1px;&quot;&gt;&#10;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#10;&lt;p&gt;&lt;img id=&quot;ID0&quot; 

class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/radiobutton_group.png&quot; alt=&quot;&quot; 

/&gt;&lt;/p&gt;&#10;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#10;&lt;/td&gt;&#10;&lt;/tr&gt;&#10;&lt;/tbody&gt;&#10;&lt;/table&g

t;&#10;&lt;table style=&quot;width: 100%;&quot; border=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; 

cellpadding=&quot;5&quot;&gt;&#10;&lt;tbody&gt;&#10;&lt;tr&gt;&#10;&lt;td style=&quot;border-color: #000000; 

background-color: #e4e4e4; border-style: solid; border-width: 1px;&quot; colspan=&quot;4&quot;&gt;&lt;strong&gt;B. DANE 

SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&#10;&lt;/tr&gt;&#10;&lt;tr&gt;&#10;&lt;td style=&quot;border-

color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;&quot; colspan=&quot;4&quot; 

valign=&quot;top&quot;&gt;&#10;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#10;&lt;p&gt;&lt;img id=&quot;ID48&quot; 

class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/radiobutton_group.png&quot; alt=&quot;&quot; 

/&gt;&lt;/p&gt;&#10;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#10;&lt;/td&gt;&#10;&lt;/tr&gt;&#10;&lt;/tbody&gt;&#10;&lt;/table&g

t;&#10;&lt;table id=&quot;ID49&quot; class=&quot;editorInput&quot; style=&quot;width: 

100%;&quot;&gt;&#10;&lt;tbody&gt;&#10;&lt;tr&gt;&#10;&lt;td class=&quot;editorInputCell&quot;&gt;&#10;&lt;table 
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style=&quot;width: 100%;&quot; border=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; 

cellpadding=&quot;5&quot;&gt;&#10;&lt;tbody&gt;&#10;&lt;tr&gt;&#10;&lt;td style=&quot;border-color: #000000; border-

style: solid; border-width: 1px;&quot;&gt;Nazwisko&lt;br /&gt;&lt;img id=&quot;ID50&quot; class=&quot;editorInput&quot; 

src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/td&gt;&#10;&lt;td style=&quot;border-color: 

#000000; border-style: solid; border-width: 1px;&quot;&gt;Imię&lt;br /&gt;&lt;img id=&quot;ID51&quot; 

class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/td&gt;&#10;&lt;td 

style=&quot;border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;&quot;&gt;Imię ojca&lt;br /&gt;&lt;img 

id=&quot;ID2&quot; class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; 

/&gt;&lt;/td&gt;&#10;&lt;td style=&quot;border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;&quot;&gt;Imię 

matki&lt;br /&gt;&lt;img id=&quot;ID3&quot; class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; 

alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/td&gt;&#10;&lt;/tr&gt;&#10;&lt;tr&gt;&#10;&lt;td style=&quot;border-color: #000000; border-

style: solid; border-width: 1px;&quot; colspan=&quot;2&quot;&gt;Numer PESEL&lt;br /&gt;&lt;img id=&quot;ID4&quot; 

class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/td&gt;&#10;&lt;td 

style=&quot;border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;&quot; colspan=&quot;2&quot;&gt;Numer NIP&lt;br 

/&gt;&lt;img id=&quot;ID6&quot; class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; 

alt=&quot;&quot; /&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#10;&lt;/tr&gt;&#10;&lt;tr&gt;&#10;&lt;td style=&quot;border-color: #000000; 

border-style: solid; border-width: 1px;&quot; 

colspan=&quot;2&quot;&gt;&#10;&lt;p&gt;Telefon&lt;/p&gt;&#10;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;img id=&quot;ID57&quot; 

class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; 

/&gt;&lt;/p&gt;&#10;&lt;/td&gt;&#10;&lt;td style=&quot;border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;&quot; 

colspan=&quot;2&quot;&gt;&#10;&lt;p&gt;E-mail&lt;/p&gt;&#10;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;img id=&quot;ID58&quot; 

class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; 

/&gt;&lt;/p&gt;&#10;&lt;/td&gt;&#10;&lt;/tr&gt;&#10;&lt;/tbody&gt;&#10;&lt;/table&gt;&#10;&lt;/td&gt;&#10;&lt;/tr&gt;&#

10;&lt;/tbody&gt;&#10;&lt;/table&gt;&#10;&lt;table id=&quot;ID1&quot; class=&quot;editorInput&quot; style=&quot;width: 

100%;&quot;&gt;&#10;&lt;tbody&gt;&#10;&lt;tr&gt;&#10;&lt;td class=&quot;editorInputCell&quot;&gt;&#10;&lt;table 

style=&quot;width: 100%;&quot; border=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; 

cellpadding=&quot;5&quot;&gt;&#10;&lt;tbody&gt;&#10;&lt;tr&gt;&#10;&lt;td style=&quot;border-color: #000000; border-

style: solid; border-width: 1px;&quot;&gt;Nazwisko&lt;br /&gt;&lt;img id=&quot;ID53&quot; class=&quot;editorInput&quot; 

src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/td&gt;&#10;&lt;td style=&quot;border-color: 

#000000; border-style: solid; border-width: 1px;&quot;&gt;Imię&lt;br /&gt;&lt;img id=&quot;ID54&quot; 

class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/td&gt;&#10;&lt;td 

style=&quot;border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;&quot;&gt;Imię ojca&lt;br /&gt;&lt;img 

id=&quot;ID55&quot; class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; 

/&gt;&lt;/td&gt;&#10;&lt;td style=&quot;border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;&quot;&gt;Imię 

matki&lt;br /&gt;&lt;img id=&quot;ID56&quot; class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; 

alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/td&gt;&#10;&lt;/tr&gt;&#10;&lt;tr&gt;&#10;&lt;td style=&quot;border-color: #000000; border-

style: solid; border-width: 1px;&quot;&gt;Numer NIP&lt;br /&gt;&lt;img id=&quot;ID52&quot; class=&quot;editorInput&quot; 

src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/td&gt;&#10;&lt;td style=&quot;border-color: 

#000000; border-style: solid; border-width: 1px;&quot;&gt;REGON&lt;br /&gt;&lt;img id=&quot;ID5&quot; 

class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/td&gt;&#10;&lt;td 

style=&quot;border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;&quot; colspan=&quot;2&quot;&gt;PKD&lt;br 

/&gt;&lt;img id=&quot;ID7&quot; class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; 

alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/td&gt;&#10;&lt;/tr&gt;&#10;&lt;tr&gt;&#10;&lt;td style=&quot;border-color: #000000; border-

style: solid; border-width: 1px;&quot; 

colspan=&quot;2&quot;&gt;&#10;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;Telefon&lt;/p&gt;&#10;&lt;p&gt;&lt;img 

id=&quot;ID59&quot; class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; 

/&gt;&lt;/p&gt;&#10;&lt;/td&gt;&#10;&lt;td style=&quot;border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;&quot; 

colspan=&quot;2&quot;&gt;&#10;&lt;p&gt;&amp;nbsp;E-mail&lt;/p&gt;&#10;&lt;p&gt;&lt;img id=&quot;ID60&quot; 

class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; 

/&gt;&lt;/p&gt;&#10;&lt;/td&gt;&#10;&lt;/tr&gt;&#10;&lt;/tbody&gt;&#10;&lt;/table&gt;&#10;&lt;/td&gt;&#10;&lt;/tr&gt;&#

10;&lt;/tbody&gt;&#10;&lt;/table&gt;&#10;&lt;table style=&quot;width: 100%;&quot; border=&quot;0&quot; 

cellspacing=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;5&quot;&gt;&#10;&lt;tbody&gt;&#10;&lt;tr&gt;&#10;&lt;td 

style=&quot;border-color: #000000; background-color: #e4e4e4; border-style: solid; border-width: 1px;&quot; 

colspan=&quot;4&quot;&gt;&lt;strong&gt;ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES 

SIEDZIBY&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&#10;&lt;/tr&gt;&#10;&lt;tr&gt;&#10;&lt;td style=&quot;border-color: #000000; border-

style: solid; border-width: 1px;&quot;&gt;Kraj&lt;br /&gt;&lt;img id=&quot;ID8&quot; class=&quot;editorInput&quot; 

src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/td&gt;&#10;&lt;td style=&quot;border-color: 

#000000; border-style: solid; border-width: 1px;&quot;&gt;Wojew&amp;oacute;dztwo&lt;br /&gt;&lt;img id=&quot;ID9&quot; 

class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/td&gt;&#10;&lt;td 

style=&quot;border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;&quot; colspan=&quot;2&quot;&gt;Powiat&lt;br 

/&gt;&lt;img id=&quot;ID10&quot; class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; 

alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/td&gt;&#10;&lt;/tr&gt;&#10;&lt;tr&gt;&#10;&lt;td style=&quot;border-color: #000000; border-

style: solid; border-width: 1px;&quot;&gt;Gmina&lt;br /&gt;&lt;img id=&quot;ID11&quot; class=&quot;editorInput&quot; 

src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/td&gt;&#10;&lt;td style=&quot;border-color: 

#000000; border-style: solid; border-width: 1px;&quot;&gt;Ulica&lt;br /&gt;&lt;img id=&quot;ID12&quot; 

class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/td&gt;&#10;&lt;td 

style=&quot;border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;&quot;&gt;Nr domu&lt;br /&gt;&lt;img 

id=&quot;ID13&quot; class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; 

/&gt;&lt;/td&gt;&#10;&lt;td style=&quot;border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;&quot;&gt;Nr 

lokalu&lt;br /&gt;&lt;img id=&quot;ID14&quot; class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; 

alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/td&gt;&#10;&lt;/tr&gt;&#10;&lt;tr&gt;&#10;&lt;td style=&quot;border-color: #000000; border-

style: solid; border-width: 1px;&quot;&gt;Miejscowość&lt;br /&gt;&lt;img id=&quot;ID15&quot; class=&quot;editorInput&quot; 

src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/td&gt;&#10;&lt;td style=&quot;border-color: 

#000000; border-style: solid; border-width: 1px;&quot;&gt;Kod pocztowy&lt;br /&gt;&lt;img id=&quot;ID16&quot; 

class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/td&gt;&#10;&lt;td 

style=&quot;border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;&quot; colspan=&quot;2&quot;&gt;Poczta&lt;br 
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/&gt;&lt;img id=&quot;ID17&quot; class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; 

alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/td&gt;&#10;&lt;/tr&gt;&#10;&lt;/tbody&gt;&#10;&lt;/table&gt;&#10;&lt;table style=&quot;width: 

100%;&quot; border=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; 

cellpadding=&quot;5&quot;&gt;&#10;&lt;tbody&gt;&#10;&lt;tr&gt;&#10;&lt;td style=&quot;border-color: #000000; 

background-color: #e4e4e4; border-style: solid; border-width: 1px;&quot; colspan=&quot;4&quot;&gt;&lt;strong&gt;C. ADRES 

NIERUCHOMOŚCI, NA KT&amp;Oacute;REJ POWSTAJĄ ODPADY 

KOMUNALNE&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&#10;&lt;/tr&gt;&#10;&lt;tr&gt;&#10;&lt;td style=&quot;border-color: #000000; 

border-style: solid; border-width: 1px;&quot; valign=&quot;top&quot;&gt;Gmina&lt;br /&gt;&lt;img id=&quot;ID18&quot; 

class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/td&gt;&#10;&lt;td 

style=&quot;border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;&quot; valign=&quot;top&quot;&gt;Ulica&lt;br 

/&gt;&lt;img id=&quot;ID19&quot; class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; 

alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/td&gt;&#10;&lt;td style=&quot;border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;&quot; 

valign=&quot;top&quot;&gt;Nr domu&lt;br /&gt;&lt;img id=&quot;ID20&quot; class=&quot;editorInput&quot; 

src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/td&gt;&#10;&lt;td style=&quot;border-color: 

#000000; border-style: solid; border-width: 1px;&quot; valign=&quot;top&quot;&gt;Nr lokalu&lt;br /&gt;&lt;img 

id=&quot;ID21&quot; class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; 

/&gt;&lt;/td&gt;&#10;&lt;/tr&gt;&#10;&lt;tr&gt;&#10;&lt;td style=&quot;border-color: #000000; border-style: solid; border-

width: 1px;&quot; valign=&quot;top&quot;&gt;Miejscowość&lt;br /&gt;&lt;img id=&quot;ID22&quot; 

class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/td&gt;&#10;&lt;td 

style=&quot;border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;&quot; valign=&quot;top&quot;&gt;Kod 

pocztowy&lt;br /&gt;&lt;img id=&quot;ID23&quot; class=&quot;editorInput&quot; 

src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/td&gt;&#10;&lt;td style=&quot;border-color: 

#000000; border-style: solid; border-width: 1px;&quot; colspan=&quot;2&quot; valign=&quot;top&quot;&gt;Poczta&lt;br 

/&gt;&lt;img id=&quot;ID24&quot; class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; 

alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/td&gt;&#10;&lt;/tr&gt;&#10;&lt;/tbody&gt;&#10;&lt;/table&gt;&#10;&lt;table style=&quot;width: 

100%;&quot; border=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; 

cellpadding=&quot;5&quot;&gt;&#10;&lt;tbody&gt;&#10;&lt;tr&gt;&#10;&lt;td style=&quot;border-color: #000000; 

background-color: #e4e4e4; border-style: solid; border-width: 1px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;D. OŚWIADCZAM, ŻE: (zaznaczyć 

właściwe pole)&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&#10;&lt;/tr&gt;&#10;&lt;tr&gt;&#10;&lt;td style=&quot;border-color: #000000; 

border-style: solid; border-width: 1px;&quot;&gt;&#10;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#10;&lt;p&gt;&lt;img 

id=&quot;ID25&quot; class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/radiobutton_group.png&quot; 

alt=&quot;&quot; 

/&gt;&lt;/p&gt;&#10;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#10;&lt;/td&gt;&#10;&lt;/tr&gt;&#10;&lt;/tbody&gt;&#10;&lt;/table&g

t;&#10;&lt;table style=&quot;width: 100%;&quot; border=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; 

cellpadding=&quot;5&quot;&gt;&#10;&lt;tbody&gt;&#10;&lt;tr&gt;&#10;&lt;td style=&quot;border-color: #000000; 

background-color: #e4e4e4; border-style: solid; border-width: 1px;&quot; colspan=&quot;4&quot;&gt;&lt;strong&gt;E. 

USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁATY MIESIĘCZNEJ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&#10;&lt;/tr&gt;&#10;&lt;tr&gt;&#10;&lt;td style=&quot;border-color: #000000; 

border-style: solid; border-width: 

1px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Wyszczeg&amp;oacute;lnienie&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&#10;&lt;td style=&quot;border-color: 

#000000; border-style: solid; border-width: 1px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Jednostka opłaty&lt;/strong&gt; &lt;br /&gt;(liczba 

gospodarstw)&lt;/td&gt;&#10;&lt;td style=&quot;border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 

1px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Stawka opłaty&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&#10;&lt;td style=&quot;border-color: #000000; border-

style: solid; border-width: 1px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Kwota opłaty&lt;/strong&gt; (liczba &lt;br /&gt;gospodarstw x stawka 

opłaty)&lt;/td&gt;&#10;&lt;/tr&gt;&#10;&lt;tr&gt;&#10;&lt;td style=&quot;border-color: #000000; border-style: solid; border-

width: 1px;&quot;&gt;&amp;nbsp;Gospodarstwo domowe zamieszkałe przez 1 mieszkańca&lt;/td&gt;&#10;&lt;td 

style=&quot;border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;&quot;&gt;&lt;img id=&quot;ID26&quot; 

class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/td&gt;&#10;&lt;td 

style=&quot;border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;&quot;&gt;&lt;img id=&quot;ID27&quot; 

class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/td&gt;&#10;&lt;td 

style=&quot;border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;&quot;&gt;&lt;img id=&quot;ID28&quot; 

class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; 

/&gt;&lt;/td&gt;&#10;&lt;/tr&gt;&#10;&lt;tr&gt;&#10;&lt;td style=&quot;border-color: #000000; border-style: solid; border-

width: 1px;&quot;&gt;&amp;nbsp;Gospodarstwo domowe zamieszkałe przez 2 mieszkańc&amp;oacute;w&lt;/td&gt;&#10;&lt;td 

style=&quot;border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;&quot;&gt;&lt;img id=&quot;ID29&quot; 

class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/td&gt;&#10;&lt;td 

style=&quot;border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;&quot;&gt;&lt;img id=&quot;ID30&quot; 

class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/td&gt;&#10;&lt;td 

style=&quot;border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;&quot;&gt;&lt;img id=&quot;ID31&quot; 

class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; 

/&gt;&lt;/td&gt;&#10;&lt;/tr&gt;&#10;&lt;tr&gt;&#10;&lt;td style=&quot;border-color: #000000; border-style: solid; border-

width: 1px;&quot;&gt;&amp;nbsp;Gospodarstwo domowe zamieszkałe przez 3 mieszkańc&amp;oacute;w&lt;/td&gt;&#10;&lt;td 

style=&quot;border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;&quot;&gt;&lt;img id=&quot;ID32&quot; 

class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/td&gt;&#10;&lt;td 

style=&quot;border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;&quot;&gt;&lt;img id=&quot;ID33&quot; 

class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/td&gt;&#10;&lt;td 

style=&quot;border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;&quot;&gt;&lt;img id=&quot;ID34&quot; 

class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; 

/&gt;&lt;/td&gt;&#10;&lt;/tr&gt;&#10;&lt;tr&gt;&#10;&lt;td style=&quot;border-color: #000000; border-style: solid; border-

width: 1px;&quot;&gt;&amp;nbsp;Gospodarstwo domowe zamieszkałe przez 4 mieszkańc&amp;oacute;w&lt;/td&gt;&#10;&lt;td 

style=&quot;border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;&quot;&gt;&lt;img id=&quot;ID35&quot; 

class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/td&gt;&#10;&lt;td 

style=&quot;border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;&quot;&gt;&lt;img id=&quot;ID36&quot; 

class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/td&gt;&#10;&lt;td 

style=&quot;border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;&quot;&gt;&lt;img id=&quot;ID37&quot; 

class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; 
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/&gt;&lt;/td&gt;&#10;&lt;/tr&gt;&#10;&lt;tr&gt;&#10;&lt;td style=&quot;border-color: #000000; border-style: solid; border-

width: 1px;&quot;&gt;&amp;nbsp;Gospodarstwo domowe zamieszkałe przez 5 mieszkańc&amp;oacute;w i 

więcej&lt;/td&gt;&#10;&lt;td style=&quot;border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;&quot;&gt;&lt;img 

id=&quot;ID38&quot; class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; 

/&gt;&lt;/td&gt;&#10;&lt;td style=&quot;border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;&quot;&gt;&lt;img 

id=&quot;ID39&quot; class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; 

/&gt;&lt;/td&gt;&#10;&lt;td style=&quot;border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;&quot;&gt;&lt;img 

id=&quot;ID40&quot; class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; 

/&gt;&lt;/td&gt;&#10;&lt;/tr&gt;&#10;&lt;tr&gt;&#10;&lt;td style=&quot;border-color: #000000; border-style: solid; border-

width: 1px; text-align: right;&quot; colspan=&quot;3&quot;&gt;&amp;nbsp;Razem&lt;/td&gt;&#10;&lt;td style=&quot;border-

color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;&quot;&gt;&lt;img id=&quot;ID41&quot; class=&quot;editorInput&quot; 

src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; 

/&gt;&lt;/td&gt;&#10;&lt;/tr&gt;&#10;&lt;/tbody&gt;&#10;&lt;/table&gt;&#10;&lt;table style=&quot;width: 100%;&quot; 

border=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; 

cellpadding=&quot;5&quot;&gt;&#10;&lt;tbody&gt;&#10;&lt;tr&gt;&#10;&lt;td style=&quot;border-color: #000000; 

background-color: #e4e4e4; width: 50%; border-style: solid; border-width: 1px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;F. WYSOKOŚĆ 

OPŁATY MIESIĘCZNEJ SŁOWNIE&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&#10;&lt;td style=&quot;border-color: #000000; border-style: 

solid; border-width: 1px;&quot;&gt;&lt;img id=&quot;ID42&quot; class=&quot;editorInput&quot; 

src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/td&gt;&#10;&lt;/tr&gt;&#10;&lt;tr&gt;&#10;&lt;td 

style=&quot;border-color: #000000; background-color: #e4e4e4; width: 50%; border-style: solid; border-width: 

1px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;G.WYSOKOŚĆ OPŁATY KWARTALNEJ&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&#10;&lt;td 

style=&quot;border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;&quot;&gt;&lt;img id=&quot;ID43&quot; 

class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; 

/&gt;&lt;/td&gt;&#10;&lt;/tr&gt;&#10;&lt;/tbody&gt;&#10;&lt;/table&gt;&#10;&lt;table style=&quot;width: 100%;&quot; 

border=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; 

cellpadding=&quot;5&quot;&gt;&#10;&lt;tbody&gt;&#10;&lt;tr&gt;&#10;&lt;td style=&quot;border-color: #000000; border-

style: solid; border-width: 1px; background-color: #e4e4e4;&quot; colspan=&quot;2&quot;&gt;&lt;strong&gt;H. PODPIS 

SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&#10;&lt;/tr&gt;&#10;&lt;tr&gt;&#10;&lt;td style=&quot;border-

color: #000000; width: 50%; border-style: solid; border-width: 1px;&quot;&gt;&amp;nbsp;Miejscowość,&amp;nbsp; data&lt;br 

/&gt;&lt;img id=&quot;ID44&quot; class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; 

alt=&quot;&quot; /&gt;,&amp;nbsp;&lt;img id=&quot;ID45&quot; class=&quot;editorInput&quot; 

src=&quot;/portal/img/editor/date_picker.png&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/td&gt;&#10;&lt;td style=&quot;border-color: 

#000000; width: 50%; border-style: solid; border-width: 1px;&quot;&gt;Podpis&lt;br /&gt;&lt;img id=&quot;ID46&quot; 

class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; 

/&gt;&lt;/td&gt;&#10;&lt;/tr&gt;&#10;&lt;tr&gt;&#10;&lt;td style=&quot;border-color: #000000; border-style: solid; border-

width: 1px; background-color: #e4e4e4;&quot; colspan=&quot;2&quot;&gt;&lt;strong&gt;I. ADNOTACJE 

ORGANU&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&#10;&lt;/tr&gt;&#10;&lt;tr&gt;&#10;&lt;td style=&quot;border-color: #000000; width: 

50%; border-style: solid; border-width: 1px;&quot; colspan=&quot;2&quot;&gt;&lt;img id=&quot;ID47&quot; 

class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/text_area.png&quot; alt=&quot;&quot; 

/&gt;&lt;/td&gt;&#10;&lt;/tr&gt;&#10;&lt;/tbody&gt;&#10;&lt;/table&gt;&#10;&lt;p&gt;&amp;nbsp;*&amp;nbsp; wypełnia 

osoba fizyczna&lt;/p&gt;&#10;&lt;p&gt;** wypełnia jednostka organizacyjna&lt;/p&gt;&#10;&lt;table border=&quot;0&quot; 

cellspacing=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;5&quot;&gt;&#10;&lt;tbody&gt;&#10;&lt;tr&gt;&#10;&lt;td style=&quot;text-

align: center;&quot;&gt;&lt;strong&gt;POUCZENIE&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&#10;&lt;/tr&gt;&#10;&lt;tr&gt;&#10;&lt;td 

style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;ol&gt;&#10;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;W przypadku niewpłacenia w określonych 

terminach kwoty należnej opłaty lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia 

tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami&amp;nbsp; ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji (t.j. Dz. U. 2014. 1619 ze zm.).&lt;/strong&gt;&lt;/li&gt;&#10;&lt;li&gt;W przypadku zmiany danych będących 

podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest 

zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w kt&amp;oacute;rym nastąpiła 

zmiana.&lt;/li&gt;&#10;&lt;li&gt;&#10;&lt;p&gt;W razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, Burmistrz, określa, w drodze decyzji wysokość 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość 

odpad&amp;oacute;w komunalnych powstających na nieruchomości o podobnym 

charakterze.&lt;/p&gt;&#10;&lt;/li&gt;&#10;&lt;li&gt;Pod pojęciem gospodarstwa domowego należy rozumieć gospodarstwo 

prowadzone samodzielnie przez jedną osobę lub wsp&amp;oacute;lnie z innymi osobami zamieszkującymi dana 

nieruchomość.(Gospodarstwo domowe może być prowadzone przez osoby spokrewnione lub niespokrewnione, przebywające na 

nieruchomości i utrzymujące się wsp&amp;oacute;lnie, jeżeli jakakolwiek osoba zamieszkuje lub gospodaruje samodzielnie, osoba  

taka tworzy odrębne gospodarstwo domowe).&lt;/li&gt;&#10;&lt;li&gt;Opłatę należy wnosić zgodnie ze złożoną deklaracją, bez 

wezwania, w łącznej wysokości za trzy miesiące (kwartał), w następujących terminach: do 15 marca za I kwartał, do 15 maja za II 

kwartał, do 15 września za III kwartał, do 15 listopada za IV kwartał, wpłatą got&amp;oacute;wkową w kasie Urzędu Miejskiego w 

Pińczowie lub przelewem na rachunek bankowy dostępny na stronie www.pinczow.com.pl (zakładka Biuletyn Informacji Publicznej) 

&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/li&gt;&#10;&lt;/ol&gt;&lt;/td&gt;&#10;&lt;/tr&gt;&#10;&lt;tr&gt;&#10;&lt;td 

style=&quot;text-align: 

center;&quot;&gt;&#10;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;OBJAŚNIENIA&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#10;&lt;/td&gt;&#10;&lt;/tr&gt;&#

10;&lt;tr&gt;&#10;&lt;td style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;ol&gt;&#10;&lt;li&gt;Deklarację wypełnia się poprzez 

zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru.&lt;/li&gt;&#10;&lt;li&gt;Wypełniając deklarację należy pamiętać o prawidłowym 

wskazaniu identyfikatora, kt&amp;oacute;rym jest numer PESEL lub NIP. Numer PESEL wpisują do deklaracji osoby objęte 

rejestrem PESEL.&lt;/li&gt;&#10;&lt;li&gt;Deklaracja dotyczy właścicieli nieruchomości, na kt&amp;oacute;rych istnieją budynki 

mieszkalne jednorodzinne lub wielorodzinne oraz stale i czasowo zamieszkują mieszkańcy.&lt;/li&gt;&#10;&lt;li&gt;Miesięczne 

stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna Uchwała Rady Miejskiej w 

Pińczowie.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/li&gt;&#10;&lt;/ol&gt;&lt;/td&gt;&#10;&lt;/tr&gt;&#10;&lt;/tbody&gt;&#1

0;&lt;/table&gt;&#10;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;" 
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formForLoggedOrNot="1"><FormField originalId="ID0" id="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:A_Okolicznosc" typ="" 

label="" isHidden="false" isRequired="false" isReadonly="false" relevantExpr="true()"><properties><radioButtonGroup 

asValue="false" selectOpt="0" validConst="" validAlarm=""><TextLabel>pierwsza deklaracja</TextLabel><TextLabel>zmiana 

danych zawartych w deklaracji</TextLabel></radioButtonGroup></properties><behaviour/></FormField><FormField 

originalId="ID48" id="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:B_TypOsoby" typ="" label="" isHidden="false" 

isRequired="false" isReadonly="false" relevantExpr="true()"><properties><radioButtonGroup asValue="false" selectOpt="0" 

validConst="" validAlarm=""><TextLabel>osoba fizyczna</TextLabel><TextLabel>osoba 

prawna</TextLabel></radioButtonGroup></properties><behaviour/></FormField><FormField originalId="ID49" 

id="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OsobaFizyczna" typ="" label="" isHidden="false" isRequired="false" 

isReadonly="false" relevantExpr="../wnio:B_TypOsoby=&quot;osoba fizyczna&quot;"><properties><section 

repeatable="false"/></properties><behaviour/></FormField><FormField originalId="ID58" 

id="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:B_FEmail" typ="" label="" isHidden="false" isRequired="false" 

isReadonly="false" relevantExpr="true()"><properties><editBox size="10" validConst="" 

validAlarm=""><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></properties><behaviour/></FormFie

ld><FormField originalId="ID57" id="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:B_FTelefon" typ="" label="" isHidden="false" 

isRequired="false" isReadonly="false" relevantExpr="true()"><properties><editBox size="10" validConst="" 

validAlarm=""><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></properties><behaviour/></FormFie

ld><FormField originalId="ID51" id="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:B_FImie" typ="" label="" isHidden="false" 

isRequired="false" isReadonly="false" relevantExpr="true()"><properties><editBox size="20" editBoxInitValue="#Imie" 

validConst="" 

validAlarm=""><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></properties><behaviour/></FormFie

ld><FormField originalId="ID50" id="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:B_FNazwisko" typ="" label="" 

isHidden="false" isRequired="false" isReadonly="false" relevantExpr="true()"><properties><editBox size="20" 

editBoxInitValue="#Nazwisko" validConst="" 

validAlarm=""><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></properties><behaviour/></FormFie

ld><FormField originalId="ID42" id="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:F_OplataMiesiecznaSlownie" typ="" label="" 

isHidden="false" isRequired="false" isReadonly="false" relevantExpr="true()"><properties><editBox size="50" validConst="" 

validAlarm=""><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></properties><behaviour/></FormFie

ld><FormField originalId="ID43" id="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:G_OplataKwartalna" typ="" label="" 

isHidden="false" isRequired="false" isReadonly="false" relevantExpr="true()"><properties><editBox size="10" validConst="" 

validAlarm=""><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></properties><behaviour/></FormFie

ld><FormField originalId="ID44" id="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:H_Miejscowosc" typ="" label="" 

isHidden="false" isRequired="false" isReadonly="false" relevantExpr="true()"><properties><editBox size="10" validConst="" 

validAlarm=""><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></properties><behaviour/></FormFie

ld><FormField originalId="ID26" id="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:E1_Jednostka" typ="" label="" 

isHidden="false" isRequired="false" isReadonly="false" relevantExpr="true()"><properties><editBox size="10" validConst="" 

validAlarm=""><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></properties><behaviour/></FormFie

ld><FormField originalId="ID27" id="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:E1_Stawka" typ="" label="" isHidden="false" 

isRequired="false" isReadonly="false" relevantExpr="true()"><properties><editBox size="10" validConst="" 

validAlarm=""><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></properties><behaviour/></FormFie

ld><FormField originalId="ID46" id="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:H_Podpis" typ="" label="" isHidden="false" 

isRequired="false" isReadonly="true" relevantExpr="true()" help="Deklaracja musi być opatrzona podpisem elektronicznym 

weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie 

elektronicznym (Dz.U.z 2013 r.. poz.262) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 

lutego 2005 r. o infonnatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.z 2013r., 

poz.235)"><properties><editBox size="10" validConst="" 

validAlarm=""><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></properties><behaviour/></FormFie

ld><FormField originalId="ID45" id="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:H_Data" typ="" label="" isHidden="false" 

isRequired="false" isReadonly="false" relevantExpr="true()"><properties><datePicker validConst="" 

validAlarm=""/></properties><behaviour/></FormField><FormField originalId="ID47" 

id="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:I_Adnotacje" typ="" label="" isHidden="false" isRequired="false" 

isReadonly="true" relevantExpr="true()"><properties><textArea rows="8" cols="120" validConst="" 

validAlarm=""/></properties><behaviour/></FormField><FormField originalId="ID28" 

id="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:E1_Kwota" typ="" label="" isHidden="false" isRequired="false" 

isReadonly="false" relevantExpr="true()"><properties><editBox size="10" validConst="" 

validAlarm=""><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></properties><behaviour/></FormFie

ld><FormField originalId="ID29" id="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:E2_Jednostka" typ="" label="" 

isHidden="false" isRequired="false" isReadonly="false" relevantExpr="true()"><properties><editBox size="10" validConst="" 

validAlarm=""><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></properties><behaviour/></FormFie

ld><FormField originalId="ID30" id="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:E2_Stawka" typ="" label="" isHidden="false" 

isRequired="false" isReadonly="false" relevantExpr="true()"><properties><editBox size="10" validConst="" 

validAlarm=""><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></properties><behaviour/></FormFie

ld><FormField originalId="ID31" id="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:E2_Kwota" typ="" label="" isHidden="false" 

isRequired="false" isReadonly="false" relevantExpr="true()"><properties><editBox size="10" validConst="" 

validAlarm=""><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></properties><behaviour/></FormFie

ld><FormField originalId="ID32" id="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:E3_Jednostka" typ="" label="" 

isHidden="false" isRequired="false" isReadonly="false" relevantExpr="true()"><properties><editBox size="10" validConst="" 

validAlarm=""><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></properties><behaviour/></FormFie

ld><FormField originalId="ID33" id="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:E3_Stawka" typ="" label="" isHidden="false" 

isRequired="false" isReadonly="false" relevantExpr="true()"><properties><editBox size="10" validConst="" 

validAlarm=""><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></properties><behaviour/></FormFie

ld><FormField originalId="ID34" id="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:E3_Kwota" typ="" label="" isHidden="false" 

isRequired="false" isReadonly="false" relevantExpr="true()"><properties><editBox size="10" validConst="" 

validAlarm=""><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></properties><behaviour/></FormFie

ld><FormField originalId="ID35" id="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:E4_Jednostka" typ="" label="" 

isHidden="false" isRequired="false" isReadonly="false" relevantExpr="true()"><properties><editBox size="10" validConst="" 
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validAlarm=""><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></properties><behaviour/></FormFie

ld><FormField originalId="ID36" id="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:E4_Stawka" typ="" label="" isHidden="false" 

isRequired="false" isReadonly="false" relevantExpr="true()"><properties><editBox size="10" validConst="" 

validAlarm=""><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></properties><behaviour/></FormFie

ld><FormField originalId="ID37" id="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:E4_Kwota" typ="" label="" isHidden="false" 

isRequired="false" isReadonly="false" relevantExpr="true()"><properties><editBox size="10" validConst="" 

validAlarm=""><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></properties><behaviour/></FormFie

ld><FormField originalId="ID38" id="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:E5_Jednostka" typ="" label="" 

isHidden="false" isRequired="false" isReadonly="false" relevantExpr="true()"><properties><editBox size="10" validConst="" 

validAlarm=""><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></properties><behaviour /></FormFie

ld><FormField originalId="ID39" id="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:E5_Stawka" typ="" label="" isHidden="false" 

isRequired="false" isReadonly="false" relevantExpr="true()"><properties><editBox size="10" validConst="" 

validAlarm=""><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></properties><behaviour/></FormFie

ld><FormField originalId="ID40" id="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:E5_Kwota" typ="" label="" isHidden="false" 

isRequired="false" isReadonly="false" relevantExpr="true()"><properties><editBox size="10" validConst="" 

validAlarm=""><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></properties><behaviour/></FormFie

ld><FormField originalId="ID41" id="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:E_Razem" typ="" label="" isHidden="false" 

isRequired="false" isReadonly="false" relevantExpr="true()"><properties><editBox size="10" validConst="" 

validAlarm=""><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></properties><behaviour/></FormFie

ld><FormField originalId="ID25" id="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D_OswiadczenieSegregacja" typ="" label="" 

isHidden="false" isRequired="false" isReadonly="false" relevantExpr="true()"><properties><radioButtonGroup 

breakElements="true" asValue="false" selectOpt="0" validConst="" validAlarm=""><TextLabel>gromadzę odpady komunalne w 

sposób selektywny (posegregowany) </TextLabel><TextLabel>nie gromadzę odpadów w sposób selektywny 

</TextLabel><TextLabel>zagospodarowuję odpady zielone poprzez kompostowanie na terenie mojej 

nieruchomości</TextLabel></radioButtonGroup></properties><behaviour/></FormField><FormField originalId="ID18" 

id="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C_Gmina" typ="" label="" isHidden="false" isRequired="false" 

isReadonly="false" relevantExpr="true()"><properties><editBox size="20" editBoxInitValue="#GminaOsoby" validConst="" 

validAlarm=""><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></properties><behaviour/></FormFie

ld><FormField originalId="ID19" id="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C_Ulica" typ="" label="" isHidden="false" 

isRequired="false" isReadonly="false" relevantExpr="true()"><properties><editBox size="20" editBoxInitValue="#UlicaOsoby" 

validConst="" 

validAlarm=""><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></properties><behaviour/></FormFie

ld><FormField originalId="ID20" id="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C_NrDomu" typ="" label="" isHidden="false" 

isRequired="false" isReadonly="false" relevantExpr="true()"><properties><editBox size="20" 

editBoxInitValue="#BudynekOsoby" validConst="" 

validAlarm=""><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></properties><behaviour/></FormFie

ld><FormField originalId="ID21" id="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C_NrLokalu" typ="" label="" 

isHidden="false" isRequired="false" isReadonly="false" relevantExpr="true()"><properties><editBox size="20" 

editBoxInitValue="#LokalOsoby" validConst="" 

validAlarm=""><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></properties><behaviour/></FormFie

ld><FormField originalId="ID22" id="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C_Miejscowosc" typ="" label="" 

isHidden="false" isRequired="false" isReadonly="false" relevantExpr="true()"><properties><editBox size="20" 

editBoxInitValue="#MiejscowoscOsoby" validConst="" 

validAlarm=""><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></properties><behaviour/></FormFie

ld><FormField originalId="ID23" id="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C_KodPocztowy" typ="" label="" 

isHidden="false" isRequired="false" isReadonly="false" relevantExpr="true()"><properties><editBox size="20" 

editBoxInitValue="#KodPocztowyOsoby" validConst="" 

validAlarm=""><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></properties><behaviour/></FormFie

ld><FormField originalId="ID24" id="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C_Poczta" typ="" label="" isHidden="false" 

isRequired="false" isReadonly="false" relevantExpr="true()"><properties><editBox size="20" editBoxInitValue="#PocztaOsoby" 

validConst="" 

validAlarm=""><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></properties><behaviour/></FormFie

ld><FormField originalId="ID11" id="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:B_Gmina" typ="" label="" isHidden="false" 

isRequired="false" isReadonly="false" relevantExpr="true()"><properties><editBox size="20" 

editBoxInitValue="#GminaOsoby" validConst="" 

validAlarm=""><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></properties><behaviour/></FormFie

ld><FormField originalId="ID12" id="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:B_Ulica" typ="" label="" isHidden="false" 

isRequired="false" isReadonly="false" relevantExpr="true()"><properties><editBox size="20" editBoxInitValue="#UlicaOsoby" 

validConst="" 

validAlarm=""><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></properties><behaviour/></FormFie

ld><FormField originalId="ID13" id="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:B_NrDomu" typ="" label="" isHidden="false" 

isRequired="false" isReadonly="false" relevantExpr="true()"><properties><editBox size="20" 

editBoxInitValue="#BudynekOsoby" validConst="" 

validAlarm=""><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></properties><behaviour/></FormFie

ld><FormField originalId="ID14" id="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:B_NrLokalu" typ="" label="" 

isHidden="false" isRequired="false" isReadonly="false" relevantExpr="true()"><properties><editBox size="20" 

editBoxInitValue="#LokalOsoby" validConst="" 

validAlarm=""><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></properties><behaviour/></FormFie

ld><FormField originalId="ID15" id="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:B_Miejscowosc" typ="" label="" 

isHidden="false" isRequired="false" isReadonly="false" relevantExpr="true()"><properties><editBox size="20" 

editBoxInitValue="#MiejscowoscOsoby" validConst="" 

validAlarm=""><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></properties><behaviour/></FormFie

ld><FormField originalId="ID16" id="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:B_KodPocztowy" typ="" label="" 

isHidden="false" isRequired="false" isReadonly="false" relevantExpr="true()"><properties><editBox size="20" 

editBoxInitValue="#KodPocztowyOsoby" validConst="" 

validAlarm=""><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></properties><behaviour/></FormFie
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ld><FormField originalId="ID17" id="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:B_Poczta" typ="" label="" isHidden="false" 

isRequired="false" isReadonly="false" relevantExpr="true()"><properties><editBox size="20" editBoxInitValue="#PocztaOsoby" 

validConst="" 

validAlarm=""><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></properties><behaviour/></FormFie

ld><FormField originalId="ID6" id="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:B_FNIP" typ="" label="" isHidden="false" 

isRequired="false" isReadonly="false" relevantExpr="true()"><properties><editBox size="20" editBoxInitValue="#NIPOsoby" 

validConst="" 

validAlarm=""><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></properties><behaviour/></FormFie

ld><FormField originalId="ID1" id="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OsobaPrawna" typ="" label="" 

isHidden="false" isRequired="false" isReadonly="false" relevantExpr="../wnio:B_TypOsoby=&quot;osoba 

prawna&quot;"><properties><section repeatable="false"/></properties><behaviour/></FormField><FormField 

originalId="ID60" id="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:B_PEmail" typ="" label="" isHidden="false" 

isRequired="false" isReadonly="false" relevantExpr="true()"><properties><editBox size="10" validConst="" 

validAlarm=""><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></properties><behaviour/></FormFie

ld><FormField originalId="ID59" id="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:B_PTelefon" typ="" label="" isHidden="false" 

isRequired="false" isReadonly="false" relevantExpr="true()"><properties><editBox size="10" validConst="" 

validAlarm=""><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></properties><behaviour/></FormFie

ld><FormField originalId="ID56" id="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:B_PImieMatki" typ="" label="" 

isHidden="false" isRequired="false" isReadonly="false" relevantExpr="true()"><properties><editBox size="20" validConst="" 

validAlarm=""><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></properties><behaviour/></FormFie

ld><FormField originalId="ID55" id="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:B_PImieOjca" typ="" label="" 

isHidden="false" isRequired="false" isReadonly="false" relevantExpr="true()"><properties><editBox size="20" validConst="" 

validAlarm=""><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></properties><behaviour/></FormFie

ld><FormField originalId="ID54" id="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:B_PImie" typ="" label="" isHidden="false" 

isRequired="false" isReadonly="false" relevantExpr="true()"><properties><editBox size="20" editBoxInitValue="#Imie" 

validConst="" 

validAlarm=""><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></properties><behaviour/></FormFie

ld><FormField originalId="ID53" id="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:B_PNazwisko" typ="" label="" 

isHidden="false" isRequired="false" isReadonly="false" relevantExpr="true()"><properties><editBox size="20" 

editBoxInitValue="#Nazwisko" validConst="" 

validAlarm=""><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></properties><behaviour/></FormFie

ld><FormField originalId="ID52" id="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:B_PNip" typ="" label="" isHidden="false" 

isRequired="false" isReadonly="false" relevantExpr="true()"><properties><editBox size="20" editBoxInitValue="#NIPInst" 

validConst="" 

validAlarm=""><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></properties><behaviour/></FormFie

ld><FormField originalId="ID7" id="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:B_PPKG" typ="" label="" isHidden="false" 

isRequired="false" isReadonly="false" relevantExpr="true()"><properties><editBox size="20" validConst="" 

validAlarm=""><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></properties><behaviour/></FormFie

ld><FormField originalId="ID8" id="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:B_Kraj" typ="" label="" isHidden="false" 

isRequired="false" isReadonly="false" relevantExpr="true()"><properties><editBox size="20" editBoxInitValue="Polska" 

validConst="" 

validAlarm=""><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></properties><behaviour/></FormFie

ld><FormField originalId="ID9" id="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:B_Wojewodztwo" typ="" label="" 

isHidden="false" isRequired="false" isReadonly="false" relevantExpr="true()"><properties><editBox size="20" 

editBoxInitValue="#WojewodztwoOsoby" validConst="" 

validAlarm=""><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></properties><behaviour/></FormFie

ld><FormField originalId="ID10" id="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:B_Powiat" typ="" label="" isHidden="false" 

isRequired="false" isReadonly="false" relevantExpr="true()"><properties><editBox size="20" validConst="" 

validAlarm=""><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></properties><behaviour/></FormFie

ld><FormField originalId="ID2" id="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:B_FImieOjca" typ="" label="" isHidden="false" 

isRequired="false" isReadonly="false" relevantExpr="true()"><properties><editBox size="20" validConst="" 

validAlarm=""><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></properties><behaviour/></FormFie

ld><FormField originalId="ID3" id="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:B_FImieMatki" typ="" label="" 

isHidden="false" isRequired="false" isReadonly="false" relevantExpr="true()"><properties><editBox size="20" validConst="" 

validAlarm=""><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></properties><behaviour/></FormFie

ld><FormField originalId="ID4" id="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:B_FPesel" typ="" label="" isHidden="false" 

isRequired="false" isReadonly="false" relevantExpr="true()"><properties><editBox size="20" editBoxInitValue="#PESEL" 

validConst="" 

validAlarm=""><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></properties><behaviour/></FormFie

ld><FormField originalId="ID5" id="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:B_PRegon" typ="" label="" isHidden="false" 

isRequired="false" isReadonly="false" relevantExpr="true()"><properties><editBox size="20" editBoxInitValue="#REGON" 

validConst="" 

validAlarm=""><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></properties><behaviour/></FormFie

ld><formNamespaces><FormNamespace prefix="str" URI="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" 

schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd"/><FormNamespace prefix="meta" 

URI="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" 

schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd"/><FormNamespace prefix="inst" 

URI="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" 

schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd"/><FormNamespace prefix="adr" 

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

schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"/><FormNamespace prefix="oso" 

URI="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" 

schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"/><FormNamespace prefix="ds" 

URI="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-

schema.xsd"/></formNamespaces><wyroznik nazwa="DEKLARCJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 

ODPADAMI KOMUNALNYMI" rodzaj="Deklaracja" podstawa="Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 
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porządku w gminach (t.j .Dz. U.2013.1399 ze zm.), ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz. U. 2015.613 ze zm.)" 

idPodstawy="Dz. U.2013.1399 ze zm., Dz. U. 2015.613 ze zm." waznosc="2050-12-31" opis="DEKLARCJA O WYSOKOŚCI 

OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI" waznoscOd="" waznoscDo="" kategoria="" 

rodzajKategorii="" dostep="" uwagi="" nazwaInstytucji="" NIP="" KRS="" ulica="" budynek="" lokal="" kodPocztowy="" 

miejscowosc="" wojewodztwo="" kraj=""/></FormDef>" 

property="markUrl">http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/9ok40vy4jj/wzor_smieci_2016/</meta>  

  <meta property="adresSkrytki">/9ok40vy4jj/skrytka</meta>  

- <xf:model> 

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

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

- <xf:bind id="ID49" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OsobaFizyczna" relevant="../wnio:B_TypOsoby="osoba 

fizyczna""> 

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

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

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

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

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

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

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

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

  </xf:bind> 

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

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

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

  <xf:bind id="ID26" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:E1_Jednostka" relevant="true()" />  

  <xf:bind id="ID27" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:E1_Stawka" relevant="true()" />  

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

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

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

  <xf:bind id="ID28" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:E1_Kwota" relevant="true()" />  

  <xf:bind id="ID29" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:E2_Jednostka" relevant="true()" />  

  <xf:bind id="ID30" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:E2_Stawka" relevant="true()" />  

  <xf:bind id="ID31" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:E2_Kwota" relevant="true()" />  

  <xf:bind id="ID32" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:E3_Jednostka" relevant="true()" />  

  <xf:bind id="ID33" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:E3_Stawka" relevant="true()" />  

  <xf:bind id="ID34" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:E3_Kwota" relevant="true()" />  

  <xf:bind id="ID35" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:E4_Jednostka" relevant="true()" />  

  <xf:bind id="ID36" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:E4_Stawka" relevant="true()" />  

  <xf:bind id="ID37" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:E4_Kwota" relevant="true()" />  

  <xf:bind id="ID38" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:E5_Jednostka" relevant="true()" />  

  <xf:bind id="ID39" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:E5_Stawka" relevant="true()" />  

  <xf:bind id="ID40" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:E5_Kwota" relevant="true()" />  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  <xf:bind id="ID16" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:B_KodPocztowy" relevant="true()" />  

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

- <xf:bind id="ID1" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OsobaPrawna" relevant="../wnio:B_TypOsoby="osoba prawna""> 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  </xf:bind> 

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

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

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

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

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

- <wnio:Dokument> 

- <wnio:TrescDokumentu> 

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 12 – Poz. 756

file:///C:/Users/infgrwoj/Desktop/koniec_smici/Deklarcja%20o%20wysokości%20opłaty%20za%20gospodarowanie%20odpadami%20komunalnymi%202016(4).xml
file:///C:/Users/infgrwoj/Desktop/koniec_smici/Deklarcja%20o%20wysokości%20opłaty%20za%20gospodarowanie%20odpadami%20komunalnymi%202016(4).xml
file:///C:/Users/infgrwoj/Desktop/koniec_smici/Deklarcja%20o%20wysokości%20opłaty%20za%20gospodarowanie%20odpadami%20komunalnymi%202016(4).xml
file:///C:/Users/infgrwoj/Desktop/koniec_smici/Deklarcja%20o%20wysokości%20opłaty%20za%20gospodarowanie%20odpadami%20komunalnymi%202016(4).xml
file:///C:/Users/infgrwoj/Desktop/koniec_smici/Deklarcja%20o%20wysokości%20opłaty%20za%20gospodarowanie%20odpadami%20komunalnymi%202016(4).xml
file:///C:/Users/infgrwoj/Desktop/koniec_smici/Deklarcja%20o%20wysokości%20opłaty%20za%20gospodarowanie%20odpadami%20komunalnymi%202016(4).xml


- <wnio:Wartosc> 

  <wnio:A_Okolicznosc />  

  <wnio:B_TypOsoby />  

- <wnio:OsobaFizyczna> 

- <wnio:TrescDokumentu> 

- <wnio:Wartosc> 

  <wnio:B_FEmail />  

  <wnio:B_FTelefon />  

  <wnio:B_FImie>#Imie</wnio:B_FImie>  

  <wnio:B_FNazwisko>#Nazwisko</wnio:B_FNazwisko>  

  <wnio:B_FNIP>#NIPOsoby</wnio:B_FNIP>  

  <wnio:B_FImieOjca />  

  <wnio:B_FImieMatki />  

  <wnio:B_FPesel>#PESEL</wnio:B_FPesel>  

  </wnio:Wartosc> 

  </wnio:TrescDokumentu> 

  </wnio:OsobaFizyczna> 

  <wnio:F_OplataMiesiecznaSlownie />  

  <wnio:G_OplataKwartalna />  

  <wnio:H_Miejscowosc />  

  <wnio:E1_Jednostka />  

  <wnio:E1_Stawka />  

  <wnio:H_Podpis />  

  <wnio:H_Data />  

  <wnio:I_Adnotacje />  

  <wnio:E1_Kwota />  

  <wnio:E2_Jednostka />  

  <wnio:E2_Stawka />  

  <wnio:E2_Kwota />  

  <wnio:E3_Jednostka />  

  <wnio:E3_Stawka />  

  <wnio:E3_Kwota />  

  <wnio:E4_Jednostka />  

  <wnio:E4_Stawka />  

  <wnio:E4_Kwota />  

  <wnio:E5_Jednostka />  

  <wnio:E5_Stawka />  

  <wnio:E5_Kwota />  

  <wnio:E_Razem />  

  <wnio:D_OswiadczenieSegregacja />  

  <wnio:C_Gmina>#GminaOsoby</wnio:C_Gmina>  

  <wnio:C_Ulica>#UlicaOsoby</wnio:C_Ulica>  

  <wnio:C_NrDomu>#BudynekOsoby</wnio:C_NrDomu>  

  <wnio:C_NrLokalu>#LokalOsoby</wnio:C_NrLokalu>  

  <wnio:C_Miejscowosc>#MiejscowoscOsoby</wnio:C_Miejscowosc>  

  <wnio:C_KodPocztowy>#KodPocztowyOsoby</wnio:C_KodPocztowy>  

  <wnio:C_Poczta>#PocztaOsoby</wnio:C_Poczta>  

  <wnio:B_Gmina>#GminaOsoby</wnio:B_Gmina>  

  <wnio:B_Ulica>#UlicaOsoby</wnio:B_Ulica>  

  <wnio:B_NrDomu>#BudynekOsoby</wnio:B_NrDomu>  

  <wnio:B_NrLokalu>#LokalOsoby</wnio:B_NrLokalu>  

  <wnio:B_Miejscowosc>#MiejscowoscOsoby</wnio:B_Miejscowosc>  

  <wnio:B_KodPocztowy>#KodPocztowyOsoby</wnio:B_KodPocztowy>  

  <wnio:B_Poczta>#PocztaOsoby</wnio:B_Poczta>  

- <wnio:OsobaPrawna> 

- <wnio:TrescDokumentu> 

- <wnio:Wartosc> 

  <wnio:B_PEmail />  

  <wnio:B_PTelefon />  

  <wnio:B_PImieMatki />  

  <wnio:B_PImieOjca />  

  <wnio:B_PImie>#Imie</wnio:B_PImie>  

  <wnio:B_PNazwisko>#Nazwisko</wnio:B_PNazwisko>  

  <wnio:B_PNip>#NIPInst</wnio:B_PNip>  

  <wnio:B_PPKG />  

  <wnio:B_PRegon>#REGON</wnio:B_PRegon>  

  </wnio:Wartosc> 

  </wnio:TrescDokumentu> 

  </wnio:OsobaPrawna> 

  <wnio:B_Kraj>Polska</wnio:B_Kraj>  

  <wnio:B_Wojewodztwo>#WojewodztwoOsoby</wnio:B_Wojewodztwo>  

  <wnio:B_Powiat />  

  </wnio:Wartosc> 

  </wnio:TrescDokumentu> 

  </wnio:Dokument> 

  </xf:instance> 

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 13 – Poz. 756

file:///C:/Users/infgrwoj/Desktop/koniec_smici/Deklarcja%20o%20wysokości%20opłaty%20za%20gospodarowanie%20odpadami%20komunalnymi%202016(4).xml
file:///C:/Users/infgrwoj/Desktop/koniec_smici/Deklarcja%20o%20wysokości%20opłaty%20za%20gospodarowanie%20odpadami%20komunalnymi%202016(4).xml
file:///C:/Users/infgrwoj/Desktop/koniec_smici/Deklarcja%20o%20wysokości%20opłaty%20za%20gospodarowanie%20odpadami%20komunalnymi%202016(4).xml
file:///C:/Users/infgrwoj/Desktop/koniec_smici/Deklarcja%20o%20wysokości%20opłaty%20za%20gospodarowanie%20odpadami%20komunalnymi%202016(4).xml
file:///C:/Users/infgrwoj/Desktop/koniec_smici/Deklarcja%20o%20wysokości%20opłaty%20za%20gospodarowanie%20odpadami%20komunalnymi%202016(4).xml
file:///C:/Users/infgrwoj/Desktop/koniec_smici/Deklarcja%20o%20wysokości%20opłaty%20za%20gospodarowanie%20odpadami%20komunalnymi%202016(4).xml
file:///C:/Users/infgrwoj/Desktop/koniec_smici/Deklarcja%20o%20wysokości%20opłaty%20za%20gospodarowanie%20odpadami%20komunalnymi%202016(4).xml


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

- <wnio:Dokument> 

- <wnio:TrescDokumentu> 

- <wnio:Wartosc> 

  <wnio:A_Okolicznosc />  

  <wnio:B_TypOsoby />  

- <wnio:OsobaFizyczna> 

- <wnio:TrescDokumentu> 

- <wnio:Wartosc> 

  <wnio:B_FEmail />  

  <wnio:B_FTelefon />  

  <wnio:B_FImie>#Imie</wnio:B_FImie>  

  <wnio:B_FNazwisko>#Nazwisko</wnio:B_FNazwisko>  

  <wnio:B_FNIP>#NIPOsoby</wnio:B_FNIP>  

  <wnio:B_FImieOjca />  

  <wnio:B_FImieMatki />  

  <wnio:B_FPesel>#PESEL</wnio:B_FPesel>  

  </wnio:Wartosc> 

  </wnio:TrescDokumentu> 

  </wnio:OsobaFizyczna> 

  <wnio:F_OplataMiesiecznaSlownie />  

  <wnio:G_OplataKwartalna />  

  <wnio:H_Miejscowosc />  

  <wnio:E1_Jednostka />  

  <wnio:E1_Stawka />  

  <wnio:H_Podpis />  

  <wnio:H_Data />  

  <wnio:I_Adnotacje />  

  <wnio:E1_Kwota />  

  <wnio:E2_Jednostka />  

  <wnio:E2_Stawka />  

  <wnio:E2_Kwota />  

  <wnio:E3_Jednostka />  

  <wnio:E3_Stawka />  

  <wnio:E3_Kwota />  

  <wnio:E4_Jednostka />  

  <wnio:E4_Stawka />  

  <wnio:E4_Kwota />  

  <wnio:E5_Jednostka />  

  <wnio:E5_Stawka />  

  <wnio:E5_Kwota />  

  <wnio:E_Razem />  

  <wnio:D_OswiadczenieSegregacja />  

  <wnio:C_Gmina>#GminaOsoby</wnio:C_Gmina>  

  <wnio:C_Ulica>#UlicaOsoby</wnio:C_Ulica>  

  <wnio:C_NrDomu>#BudynekOsoby</wnio:C_NrDomu>  

  <wnio:C_NrLokalu>#LokalOsoby</wnio:C_NrLokalu>  

  <wnio:C_Miejscowosc>#MiejscowoscOsoby</wnio:C_Miejscowosc>  

  <wnio:C_KodPocztowy>#KodPocztowyOsoby</wnio:C_KodPocztowy>  

  <wnio:C_Poczta>#PocztaOsoby</wnio:C_Poczta>  

  <wnio:B_Gmina>#GminaOsoby</wnio:B_Gmina>  

  <wnio:B_Ulica>#UlicaOsoby</wnio:B_Ulica>  

  <wnio:B_NrDomu>#BudynekOsoby</wnio:B_NrDomu>  

  <wnio:B_NrLokalu>#LokalOsoby</wnio:B_NrLokalu>  

  <wnio:B_Miejscowosc>#MiejscowoscOsoby</wnio:B_Miejscowosc>  

  <wnio:B_KodPocztowy>#KodPocztowyOsoby</wnio:B_KodPocztowy>  

  <wnio:B_Poczta>#PocztaOsoby</wnio:B_Poczta>  

- <wnio:OsobaPrawna> 

- <wnio:TrescDokumentu> 

- <wnio:Wartosc> 

  <wnio:B_PEmail />  

  <wnio:B_PTelefon />  

  <wnio:B_PImieMatki />  

  <wnio:B_PImieOjca />  

  <wnio:B_PImie>#Imie</wnio:B_PImie>  

  <wnio:B_PNazwisko>#Nazwisko</wnio:B_PNazwisko>  

  <wnio:B_PNip>#NIPInst</wnio:B_PNip>  

  <wnio:B_PPKG />  

  <wnio:B_PRegon>#REGON</wnio:B_PRegon>  

  </wnio:Wartosc> 

  </wnio:TrescDokumentu> 

  </wnio:OsobaPrawna> 

  <wnio:B_Kraj>Polska</wnio:B_Kraj>  

  <wnio:B_Wojewodztwo>#WojewodztwoOsoby</wnio:B_Wojewodztwo>  

  <wnio:B_Powiat />  

  </wnio:Wartosc> 
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  </wnio:TrescDokumentu> 

  </wnio:Dokument> 

  </xf:instance> 

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

- <empty_instance_for_WOJ> 

  <elem />  

  </empty_instance_for_WOJ> 

  </xf:instance> 

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

- <empty_instance_for_WOJ> 

  <elem />  

  </empty_instance_for_WOJ> 

  </xf:instance> 

- <xf:instance id="etykiety_ID25" xmlns=""> 

- <sek> 

- <etykiety_ref> 

- <opt> 

  <item>gromadzę odpady komunalne w sposób selektywny (posegregowany)</item>  

  <value>gromadzę odpady komunalne w sposób selektywny (posegregowany)</value>  

  </opt> 

- <opt> 

  <item>nie gromadzę odpadów w sposób selektywny</item>  

  <value>nie gromadzę odpadów w sposób selektywny</value>  

  </opt> 

- <opt> 

  <item>zagospodarowuję odpady zielone poprzez kompostowanie na terenie mojej nieruchomości</item>  

  <value>zagospodarowuję odpady zielone poprzez kompostowanie na terenie mojej nieruchomości</value>  

  </opt> 

  </etykiety_ref> 

  </sek> 

  </xf:instance> 

- <xf:instance id="kopia_etykiety_ID25" xmlns=""> 

- <sek> 

- <etykiety_ref> 

- <opt> 

  <item>gromadzę odpady komunalne w sposób selektywny (posegregowany)</item>  

  <value>gromadzę odpady komunalne w sposób selektywny (posegregowany)</value>  

  </opt> 

- <opt> 

  <item>nie gromadzę odpadów w sposób selektywny</item>  

  <value>nie gromadzę odpadów w sposób selektywny</value>  

  </opt> 

- <opt> 

  <item>zagospodarowuję odpady zielone poprzez kompostowanie na terenie mojej nieruchomości</item>  

  <value>zagospodarowuję odpady zielone poprzez kompostowanie na terenie mojej nieruchomości</value>  

  </opt> 

  </etykiety_ref> 

  </sek> 

  </xf:instance> 

- <xf:instance id="etykiety_ID48" xmlns=""> 

- <sek> 

- <etykiety_ref> 

- <opt> 

  <item>osoba fizyczna</item>  

  <value>osoba fizyczna</value>  

  </opt> 

- <opt> 

  <item>osoba prawna</item>  

  <value>osoba prawna</value>  

  </opt> 

  </etykiety_ref> 

  </sek> 

  </xf:instance> 

- <xf:instance id="kopia_etykiety_ID48" xmlns=""> 

- <sek> 

- <etykiety_ref> 

- <opt> 

  <item>osoba fizyczna</item>  

  <value>osoba fizyczna</value>  

  </opt> 

- <opt> 

  <item>osoba prawna</item>  

  <value>osoba prawna</value>  

  </opt> 

  </etykiety_ref> 

  </sek> 

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 15 – Poz. 756

file:///C:/Users/infgrwoj/Desktop/koniec_smici/Deklarcja%20o%20wysokości%20opłaty%20za%20gospodarowanie%20odpadami%20komunalnymi%202016(4).xml
file:///C:/Users/infgrwoj/Desktop/koniec_smici/Deklarcja%20o%20wysokości%20opłaty%20za%20gospodarowanie%20odpadami%20komunalnymi%202016(4).xml
file:///C:/Users/infgrwoj/Desktop/koniec_smici/Deklarcja%20o%20wysokości%20opłaty%20za%20gospodarowanie%20odpadami%20komunalnymi%202016(4).xml
file:///C:/Users/infgrwoj/Desktop/koniec_smici/Deklarcja%20o%20wysokości%20opłaty%20za%20gospodarowanie%20odpadami%20komunalnymi%202016(4).xml
file:///C:/Users/infgrwoj/Desktop/koniec_smici/Deklarcja%20o%20wysokości%20opłaty%20za%20gospodarowanie%20odpadami%20komunalnymi%202016(4).xml
file:///C:/Users/infgrwoj/Desktop/koniec_smici/Deklarcja%20o%20wysokości%20opłaty%20za%20gospodarowanie%20odpadami%20komunalnymi%202016(4).xml
file:///C:/Users/infgrwoj/Desktop/koniec_smici/Deklarcja%20o%20wysokości%20opłaty%20za%20gospodarowanie%20odpadami%20komunalnymi%202016(4).xml
file:///C:/Users/infgrwoj/Desktop/koniec_smici/Deklarcja%20o%20wysokości%20opłaty%20za%20gospodarowanie%20odpadami%20komunalnymi%202016(4).xml
file:///C:/Users/infgrwoj/Desktop/koniec_smici/Deklarcja%20o%20wysokości%20opłaty%20za%20gospodarowanie%20odpadami%20komunalnymi%202016(4).xml
file:///C:/Users/infgrwoj/Desktop/koniec_smici/Deklarcja%20o%20wysokości%20opłaty%20za%20gospodarowanie%20odpadami%20komunalnymi%202016(4).xml
file:///C:/Users/infgrwoj/Desktop/koniec_smici/Deklarcja%20o%20wysokości%20opłaty%20za%20gospodarowanie%20odpadami%20komunalnymi%202016(4).xml
file:///C:/Users/infgrwoj/Desktop/koniec_smici/Deklarcja%20o%20wysokości%20opłaty%20za%20gospodarowanie%20odpadami%20komunalnymi%202016(4).xml
file:///C:/Users/infgrwoj/Desktop/koniec_smici/Deklarcja%20o%20wysokości%20opłaty%20za%20gospodarowanie%20odpadami%20komunalnymi%202016(4).xml
file:///C:/Users/infgrwoj/Desktop/koniec_smici/Deklarcja%20o%20wysokości%20opłaty%20za%20gospodarowanie%20odpadami%20komunalnymi%202016(4).xml
file:///C:/Users/infgrwoj/Desktop/koniec_smici/Deklarcja%20o%20wysokości%20opłaty%20za%20gospodarowanie%20odpadami%20komunalnymi%202016(4).xml
file:///C:/Users/infgrwoj/Desktop/koniec_smici/Deklarcja%20o%20wysokości%20opłaty%20za%20gospodarowanie%20odpadami%20komunalnymi%202016(4).xml
file:///C:/Users/infgrwoj/Desktop/koniec_smici/Deklarcja%20o%20wysokości%20opłaty%20za%20gospodarowanie%20odpadami%20komunalnymi%202016(4).xml
file:///C:/Users/infgrwoj/Desktop/koniec_smici/Deklarcja%20o%20wysokości%20opłaty%20za%20gospodarowanie%20odpadami%20komunalnymi%202016(4).xml
file:///C:/Users/infgrwoj/Desktop/koniec_smici/Deklarcja%20o%20wysokości%20opłaty%20za%20gospodarowanie%20odpadami%20komunalnymi%202016(4).xml
file:///C:/Users/infgrwoj/Desktop/koniec_smici/Deklarcja%20o%20wysokości%20opłaty%20za%20gospodarowanie%20odpadami%20komunalnymi%202016(4).xml
file:///C:/Users/infgrwoj/Desktop/koniec_smici/Deklarcja%20o%20wysokości%20opłaty%20za%20gospodarowanie%20odpadami%20komunalnymi%202016(4).xml
file:///C:/Users/infgrwoj/Desktop/koniec_smici/Deklarcja%20o%20wysokości%20opłaty%20za%20gospodarowanie%20odpadami%20komunalnymi%202016(4).xml
file:///C:/Users/infgrwoj/Desktop/koniec_smici/Deklarcja%20o%20wysokości%20opłaty%20za%20gospodarowanie%20odpadami%20komunalnymi%202016(4).xml
file:///C:/Users/infgrwoj/Desktop/koniec_smici/Deklarcja%20o%20wysokości%20opłaty%20za%20gospodarowanie%20odpadami%20komunalnymi%202016(4).xml
file:///C:/Users/infgrwoj/Desktop/koniec_smici/Deklarcja%20o%20wysokości%20opłaty%20za%20gospodarowanie%20odpadami%20komunalnymi%202016(4).xml
file:///C:/Users/infgrwoj/Desktop/koniec_smici/Deklarcja%20o%20wysokości%20opłaty%20za%20gospodarowanie%20odpadami%20komunalnymi%202016(4).xml


  </xf:instance> 

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

  <etykiety_ref />  

  </xf:instance> 

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

  <etykiety_ref />  

  </xf:instance> 

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

- <sek> 

- <etykiety_ref> 

- <opt> 

  <item>pierwsza deklaracja</item>  

  <value>pierwsza deklaracja</value>  

  </opt> 

- <opt> 

  <item>zmiana danych zawartych w deklaracji</item>  

  <value>zmiana danych zawartych w deklaracji</value>  

  </opt> 

  </etykiety_ref> 

  </sek> 

  </xf:instance> 

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

- <sek> 

- <etykiety_ref> 

- <opt> 

  <item>pierwsza deklaracja</item>  

  <value>pierwsza deklaracja</value>  

  </opt> 

- <opt> 

  <item>zmiana danych zawartych w deklaracji</item>  

  <value>zmiana danych zawartych w deklaracji</value>  

  </opt> 

  </etykiety_ref> 

  </sek> 

  </xf:instance> 

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

- <for_submit> 

  <elem />  

  </for_submit> 

  </xf:instance> 

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

- <for_submit> 

  <elem />  

  </for_submit> 

  </xf:instance> 

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

- <xf:action while="count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:A_Okolicznosc) > 

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

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

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

  </xf:action> 

- <xf:action while="count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:B_TypOsoby) > 

count(instance('etykiety_ID48')/etykiety_ref)"> 

  <xf:insert at="1" context="instance('etykiety_ID48')" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref" 

origin="instance('kopia_etykiety_ID48')/etykiety_ref" position="after" />  

  </xf:action> 

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

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

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

context="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:OsobaFizyczna) = 0][position()=1]" nodeset="*" 

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

  </xf:action> 

  </xf:action> 

- <xf:action while="count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D_OswiadczenieSegregacja) > 

count(instance('etykiety_ID25')/etykiety_ref)"> 

  <xf:insert at="1" context="instance('etykiety_ID25')" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref" 

origin="instance('kopia_etykiety_ID25')/etykiety_ref" position="after" />  

  </xf:action> 

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

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

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

context="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:OsobaPrawna) = 0][position()=1]" nodeset="*" 

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

  </xf:action> 

  </xf:action> 

  </xf:action> 

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 16 – Poz. 756

file:///C:/Users/infgrwoj/Desktop/koniec_smici/Deklarcja%20o%20wysokości%20opłaty%20za%20gospodarowanie%20odpadami%20komunalnymi%202016(4).xml
file:///C:/Users/infgrwoj/Desktop/koniec_smici/Deklarcja%20o%20wysokości%20opłaty%20za%20gospodarowanie%20odpadami%20komunalnymi%202016(4).xml
file:///C:/Users/infgrwoj/Desktop/koniec_smici/Deklarcja%20o%20wysokości%20opłaty%20za%20gospodarowanie%20odpadami%20komunalnymi%202016(4).xml
file:///C:/Users/infgrwoj/Desktop/koniec_smici/Deklarcja%20o%20wysokości%20opłaty%20za%20gospodarowanie%20odpadami%20komunalnymi%202016(4).xml
file:///C:/Users/infgrwoj/Desktop/koniec_smici/Deklarcja%20o%20wysokości%20opłaty%20za%20gospodarowanie%20odpadami%20komunalnymi%202016(4).xml
file:///C:/Users/infgrwoj/Desktop/koniec_smici/Deklarcja%20o%20wysokości%20opłaty%20za%20gospodarowanie%20odpadami%20komunalnymi%202016(4).xml
file:///C:/Users/infgrwoj/Desktop/koniec_smici/Deklarcja%20o%20wysokości%20opłaty%20za%20gospodarowanie%20odpadami%20komunalnymi%202016(4).xml
file:///C:/Users/infgrwoj/Desktop/koniec_smici/Deklarcja%20o%20wysokości%20opłaty%20za%20gospodarowanie%20odpadami%20komunalnymi%202016(4).xml
file:///C:/Users/infgrwoj/Desktop/koniec_smici/Deklarcja%20o%20wysokości%20opłaty%20za%20gospodarowanie%20odpadami%20komunalnymi%202016(4).xml
file:///C:/Users/infgrwoj/Desktop/koniec_smici/Deklarcja%20o%20wysokości%20opłaty%20za%20gospodarowanie%20odpadami%20komunalnymi%202016(4).xml
file:///C:/Users/infgrwoj/Desktop/koniec_smici/Deklarcja%20o%20wysokości%20opłaty%20za%20gospodarowanie%20odpadami%20komunalnymi%202016(4).xml
file:///C:/Users/infgrwoj/Desktop/koniec_smici/Deklarcja%20o%20wysokości%20opłaty%20za%20gospodarowanie%20odpadami%20komunalnymi%202016(4).xml
file:///C:/Users/infgrwoj/Desktop/koniec_smici/Deklarcja%20o%20wysokości%20opłaty%20za%20gospodarowanie%20odpadami%20komunalnymi%202016(4).xml
file:///C:/Users/infgrwoj/Desktop/koniec_smici/Deklarcja%20o%20wysokości%20opłaty%20za%20gospodarowanie%20odpadami%20komunalnymi%202016(4).xml
file:///C:/Users/infgrwoj/Desktop/koniec_smici/Deklarcja%20o%20wysokości%20opłaty%20za%20gospodarowanie%20odpadami%20komunalnymi%202016(4).xml
file:///C:/Users/infgrwoj/Desktop/koniec_smici/Deklarcja%20o%20wysokości%20opłaty%20za%20gospodarowanie%20odpadami%20komunalnymi%202016(4).xml
file:///C:/Users/infgrwoj/Desktop/koniec_smici/Deklarcja%20o%20wysokości%20opłaty%20za%20gospodarowanie%20odpadami%20komunalnymi%202016(4).xml
file:///C:/Users/infgrwoj/Desktop/koniec_smici/Deklarcja%20o%20wysokości%20opłaty%20za%20gospodarowanie%20odpadami%20komunalnymi%202016(4).xml
file:///C:/Users/infgrwoj/Desktop/koniec_smici/Deklarcja%20o%20wysokości%20opłaty%20za%20gospodarowanie%20odpadami%20komunalnymi%202016(4).xml
file:///C:/Users/infgrwoj/Desktop/koniec_smici/Deklarcja%20o%20wysokości%20opłaty%20za%20gospodarowanie%20odpadami%20komunalnymi%202016(4).xml
file:///C:/Users/infgrwoj/Desktop/koniec_smici/Deklarcja%20o%20wysokości%20opłaty%20za%20gospodarowanie%20odpadami%20komunalnymi%202016(4).xml
file:///C:/Users/infgrwoj/Desktop/koniec_smici/Deklarcja%20o%20wysokości%20opłaty%20za%20gospodarowanie%20odpadami%20komunalnymi%202016(4).xml
file:///C:/Users/infgrwoj/Desktop/koniec_smici/Deklarcja%20o%20wysokości%20opłaty%20za%20gospodarowanie%20odpadami%20komunalnymi%202016(4).xml
file:///C:/Users/infgrwoj/Desktop/koniec_smici/Deklarcja%20o%20wysokości%20opłaty%20za%20gospodarowanie%20odpadami%20komunalnymi%202016(4).xml


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

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

  </xf:action> 

  </xf:model> 

  </head> 

- <body> 

- <p style="text-align: center;"> 

  <strong>DEKLARCJA</strong>  

  <br />  

  <strong>O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI</strong>  

  </p> 

- <table border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" style="width: 100%; border: 0px solid #000000;"> 

- <tbody> 

- <tr> 

  <td style="border-color: #000000; background-color: #e4e4e4; border-style: solid; border-width: 1px;" valign="top">Podstawa 

prawna:</td>  

- <td style="border-color: #000000; background-color: #e4e4e4; border-style: solid; border-width: 1px;" valign="top"> 

- <strong> 

  <strong>Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j .Dz. U.2013.1399 ze zm.), ustawa z dnia 29 

sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz. U. 2015.613 ze zm.)</strong>  

  </strong> 

  </td> 

  </tr> 

- <tr> 

  <td style="border-color: #000000; background-color: #e4e4e4; border-style: solid; border-width: 1px;" valign="top">Składający:</td>  

  <td style="border-color: #000000; background-color: #e4e4e4; border-style: solid; border-width: 1px;" valign="top">Właściciele 

nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie miasta i Gminy Pińczów, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki 

organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości  w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające 

nieruchomością </td>  

  </tr> 

- <tr> 

  <td style="border-color: #000000; background-color: #e4e4e4; border-style: solid; border-width: 1px;" valign="top">Termin 

składania:</td>  

  <td style="border-color: #000000; background-color: #e4e4e4; border-style: solid; border-width: 1px;" valign="top">W terminie 14 dni od 

daty zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku uiszczenia opłaty lub zaistnienia zdarzeń 

mających wpływ na wysokość opłaty, w szczególności zmiany wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

lub zmiany liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość oraz w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej 

nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych</td>  

  </tr> 

- <tr> 

  <td style="border-color: #000000; background-color: #e4e4e4; border-style: solid; border-width: 1px;" valign="top">Miejsce 

składania:</td>  

- <td style="border-color: #000000; background-color: #e4e4e4; border-style: solid; border-width: 1px;" valign="top"> 

  <strong>Urząd Miejski w Pińczowie, ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów, kancelaria – pokój nr 29, Wydział Finansowo – Budżetowy, pokój nr 

13 </strong>  

  </td> 

  </tr> 

- <tr> 

  <td style="border-color: #000000; background-color: #e4e4e4; border-style: solid; border-width: 1px;" valign="top">Organ właściwy do 

przyjęcia deklaracji:</td>  

- <td style="border-color: #000000; background-color: #e4e4e4; border-style: solid; border-width: 1px;" valign="top"> 

  <strong>Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów </strong>  

  </td> 

  </tr> 

  </tbody> 

  </table> 

- <table border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" style="width: 100%;"> 

- <tbody> 

- <tr> 

- <td style="border-color: #000000; background-color: #e4e4e4; border-style: solid; border-width: 1px;"> 

  <strong>A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI</strong>  

  </td> 

  </tr> 

- <tr> 

  <td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;">Okoliczności powodujące obowiązek złożenia 

deklaracji:(zaznaczyć właściwe pole)</td>  

  </tr> 

- <tr> 

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

  <p> </p>  

- <p> 

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

- <xf:label> 

  <span />  

  </xf:label> 

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

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 17 – Poz. 756

file:///C:/Users/infgrwoj/Desktop/koniec_smici/Deklarcja%20o%20wysokości%20opłaty%20za%20gospodarowanie%20odpadami%20komunalnymi%202016(4).xml
file:///C:/Users/infgrwoj/Desktop/koniec_smici/Deklarcja%20o%20wysokości%20opłaty%20za%20gospodarowanie%20odpadami%20komunalnymi%202016(4).xml
file:///C:/Users/infgrwoj/Desktop/koniec_smici/Deklarcja%20o%20wysokości%20opłaty%20za%20gospodarowanie%20odpadami%20komunalnymi%202016(4).xml
file:///C:/Users/infgrwoj/Desktop/koniec_smici/Deklarcja%20o%20wysokości%20opłaty%20za%20gospodarowanie%20odpadami%20komunalnymi%202016(4).xml
file:///C:/Users/infgrwoj/Desktop/koniec_smici/Deklarcja%20o%20wysokości%20opłaty%20za%20gospodarowanie%20odpadami%20komunalnymi%202016(4).xml
file:///C:/Users/infgrwoj/Desktop/koniec_smici/Deklarcja%20o%20wysokości%20opłaty%20za%20gospodarowanie%20odpadami%20komunalnymi%202016(4).xml
file:///C:/Users/infgrwoj/Desktop/koniec_smici/Deklarcja%20o%20wysokości%20opłaty%20za%20gospodarowanie%20odpadami%20komunalnymi%202016(4).xml
file:///C:/Users/infgrwoj/Desktop/koniec_smici/Deklarcja%20o%20wysokości%20opłaty%20za%20gospodarowanie%20odpadami%20komunalnymi%202016(4).xml
file:///C:/Users/infgrwoj/Desktop/koniec_smici/Deklarcja%20o%20wysokości%20opłaty%20za%20gospodarowanie%20odpadami%20komunalnymi%202016(4).xml
file:///C:/Users/infgrwoj/Desktop/koniec_smici/Deklarcja%20o%20wysokości%20opłaty%20za%20gospodarowanie%20odpadami%20komunalnymi%202016(4).xml
file:///C:/Users/infgrwoj/Desktop/koniec_smici/Deklarcja%20o%20wysokości%20opłaty%20za%20gospodarowanie%20odpadami%20komunalnymi%202016(4).xml
file:///C:/Users/infgrwoj/Desktop/koniec_smici/Deklarcja%20o%20wysokości%20opłaty%20za%20gospodarowanie%20odpadami%20komunalnymi%202016(4).xml
file:///C:/Users/infgrwoj/Desktop/koniec_smici/Deklarcja%20o%20wysokości%20opłaty%20za%20gospodarowanie%20odpadami%20komunalnymi%202016(4).xml
file:///C:/Users/infgrwoj/Desktop/koniec_smici/Deklarcja%20o%20wysokości%20opłaty%20za%20gospodarowanie%20odpadami%20komunalnymi%202016(4).xml
file:///C:/Users/infgrwoj/Desktop/koniec_smici/Deklarcja%20o%20wysokości%20opłaty%20za%20gospodarowanie%20odpadami%20komunalnymi%202016(4).xml
file:///C:/Users/infgrwoj/Desktop/koniec_smici/Deklarcja%20o%20wysokości%20opłaty%20za%20gospodarowanie%20odpadami%20komunalnymi%202016(4).xml
file:///C:/Users/infgrwoj/Desktop/koniec_smici/Deklarcja%20o%20wysokości%20opłaty%20za%20gospodarowanie%20odpadami%20komunalnymi%202016(4).xml
file:///C:/Users/infgrwoj/Desktop/koniec_smici/Deklarcja%20o%20wysokości%20opłaty%20za%20gospodarowanie%20odpadami%20komunalnymi%202016(4).xml
file:///C:/Users/infgrwoj/Desktop/koniec_smici/Deklarcja%20o%20wysokości%20opłaty%20za%20gospodarowanie%20odpadami%20komunalnymi%202016(4).xml
file:///C:/Users/infgrwoj/Desktop/koniec_smici/Deklarcja%20o%20wysokości%20opłaty%20za%20gospodarowanie%20odpadami%20komunalnymi%202016(4).xml
file:///C:/Users/infgrwoj/Desktop/koniec_smici/Deklarcja%20o%20wysokości%20opłaty%20za%20gospodarowanie%20odpadami%20komunalnymi%202016(4).xml
file:///C:/Users/infgrwoj/Desktop/koniec_smici/Deklarcja%20o%20wysokości%20opłaty%20za%20gospodarowanie%20odpadami%20komunalnymi%202016(4).xml
file:///C:/Users/infgrwoj/Desktop/koniec_smici/Deklarcja%20o%20wysokości%20opłaty%20za%20gospodarowanie%20odpadami%20komunalnymi%202016(4).xml
file:///C:/Users/infgrwoj/Desktop/koniec_smici/Deklarcja%20o%20wysokości%20opłaty%20za%20gospodarowanie%20odpadami%20komunalnymi%202016(4).xml
file:///C:/Users/infgrwoj/Desktop/koniec_smici/Deklarcja%20o%20wysokości%20opłaty%20za%20gospodarowanie%20odpadami%20komunalnymi%202016(4).xml


  <xf:label ref="item" />  

  <xf:value ref="item" />  

  </xf:itemset> 

  </xf:select1> 

  </p> 

  <p> </p>  

  </td> 

  </tr> 

  </tbody> 

  </table> 

- <table border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" style="width: 100%;"> 

- <tbody> 

- <tr> 

- <td colspan="4" style="border-color: #000000; background-color: #e4e4e4; border-style: solid; border-width: 1px;"> 

  <strong>B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ</strong>  

  </td> 

  </tr> 

- <tr> 

- <td colspan="4" style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;" valign="top"> 

  <p> </p>  

- <p> 

- <xf:select1 _bind="ID48" appearance="full" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:B_TypOsoby"> 

- <xf:label> 

  <span />  

  </xf:label> 

- <xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID48')/etykiety_ref/opt"> 

  <xf:label ref="item" />  

  <xf:value ref="item" />  

  </xf:itemset> 

  </xf:select1> 

  </p> 

  <p> </p>  

  </td> 

  </tr> 

  </tbody> 

  </table> 

- <xf:group _bind="ID49" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OsobaFizyczna" style="width: 100%;"> 

- <table border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" style="width: 100%;"> 

- <tbody> 

- <tr> 

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

  Nazwisko  
  <br />  

- <xf:input _bind="ID50" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:B_FNazwisko" xxforms:size="20"> 

- <xf:label> 

  <span />  

  </xf:label> 

  </xf:input> 

  </td> 

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

  Imię  
  <br />  

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

- <xf:label> 

  <span />  

  </xf:label> 

  </xf:input> 

  </td> 

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

  Imię ojca  
  <br />  

- <xf:input _bind="ID2" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:B_FImieOjca" xxforms:size="20"> 

- <xf:label> 

  <span />  

  </xf:label> 

  </xf:input> 

  </td> 

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

  Imię matki  
  <br />  

- <xf:input _bind="ID3" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:B_FImieMatki" xxforms:size="20"> 

- <xf:label> 

  <span />  

  </xf:label> 

  </xf:input> 

  </td> 
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  </tr> 

- <tr> 

- <td colspan="2" style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;"> 

  Numer PESEL  

  <br />  

- <xf:input _bind="ID4" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:B_FPesel" xxforms:size="20"> 

- <xf:label> 

  <span />  

  </xf:label> 

  </xf:input> 

  </td> 

- <td colspan="2" style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;"> 

  Numer NIP  
  <br />  

- <xf:input _bind="ID6" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:B_FNIP" xxforms:size="20"> 

- <xf:label> 

  <span />  

  </xf:label> 

  </xf:input> 

     

  </td> 

  </tr> 

- <tr> 

- <td colspan="2" style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;"> 

  <p>Telefon</p>  

- <p> 

     
- <xf:input _bind="ID57" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:B_FTelefon" xxforms:size="10"> 

- <xf:label> 

  <span />  

  </xf:label> 

  </xf:input> 

  </p> 

  </td> 

- <td colspan="2" style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;"> 

  <p>E-mail</p>  

- <p> 

     

- <xf:input _bind="ID58" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:B_FEmail" xxforms:size="10"> 

- <xf:label> 

  <span />  

  </xf:label> 

  </xf:input> 

  </p> 

  </td> 

  </tr> 

  </tbody> 

  </table> 

  </xf:group> 

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

- <table border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" style="width: 100%;"> 

- <tbody> 

- <tr> 

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

  Nazwisko  
  <br />  

- <xf:input _bind="ID53" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:B_PNazwisko" xxforms:size="20"> 

- <xf:label> 

  <span />  

  </xf:label> 

  </xf:input> 

  </td> 

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

  Imię  
  <br />  

- <xf:input _bind="ID54" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:B_PImie" xxforms:size="20"> 

- <xf:label> 

  <span />  

  </xf:label> 

  </xf:input> 

  </td> 

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

  Imię ojca  
  <br />  

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

- <xf:label> 
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  <span />  

  </xf:label> 

  </xf:input> 

  </td> 

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

  Imię matki  
  <br />  

- <xf:input _bind="ID56" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:B_PImieMatki" xxforms:size="20"> 

- <xf:label> 

  <span />  

  </xf:label> 

  </xf:input> 

  </td> 

  </tr> 

- <tr> 

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

  Numer NIP  

  <br />  

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

- <xf:label> 

  <span />  

  </xf:label> 

  </xf:input> 

  </td> 

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

  REGON  

  <br />  

- <xf:input _bind="ID5" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:B_PRegon" xxforms:size="20"> 

- <xf:label> 

  <span />  

  </xf:label> 

  </xf:input> 

  </td> 

- <td colspan="2" style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;"> 

  PKD  

  <br />  

- <xf:input _bind="ID7" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:B_PPKG" xxforms:size="20"> 

- <xf:label> 

  <span />  

  </xf:label> 

  </xf:input> 

  </td> 

  </tr> 

- <tr> 

- <td colspan="2" style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;"> 

  <p>  Telefon</p>  

- <p> 

- <xf:input _bind="ID59" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:B_PTelefon" xxforms:size="10"> 

- <xf:label> 

  <span />  

  </xf:label> 

  </xf:input> 

  </p> 

  </td> 

- <td colspan="2" style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;"> 

  <p> E-mail</p>  

- <p> 

- <xf:input _bind="ID60" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:B_PEmail" xxforms:size="10"> 

- <xf:label> 

  <span />  

  </xf:label> 

  </xf:input> 

  </p> 

  </td> 

  </tr> 

  </tbody> 

  </table> 

  </xf:group> 

- <table border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" style="width: 100%;"> 

- <tbody> 

- <tr> 

- <td colspan="4" style="border-color: #000000; background-color: #e4e4e4; border-style: solid; border-width: 1px;"> 

  <strong>ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY</strong>  

  </td> 

  </tr> 

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

  Kraj  
  <br />  

- <xf:input _bind="ID8" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:B_Kraj" xxforms:size="20"> 

- <xf:label> 

  <span />  

  </xf:label> 

  </xf:input> 

  </td> 

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

  Województwo  
  <br />  

- <xf:input _bind="ID9" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:B_Wojewodztwo" xxforms:size="20"> 

- <xf:label> 

  <span />  

  </xf:label> 

  </xf:input> 

  </td> 

- <td colspan="2" style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;"> 

  Powiat  

  <br />  

- <xf:input _bind="ID10" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:B_Powiat" xxforms:size="20"> 

- <xf:label> 

  <span />  

  </xf:label> 

  </xf:input> 

  </td> 

  </tr> 

- <tr> 

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

  Gmina  
  <br />  

- <xf:input _bind="ID11" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:B_Gmina" xxforms:size="20"> 

- <xf:label> 

  <span />  

  </xf:label> 

  </xf:input> 

  </td> 

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

  Ulica  
  <br />  

- <xf:input _bind="ID12" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:B_Ulica" xxforms:size="20"> 

- <xf:label> 

  <span />  

  </xf:label> 

  </xf:input> 

  </td> 

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

  Nr domu  
  <br />  

- <xf:input _bind="ID13" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:B_NrDomu" xxforms:size="20"> 

- <xf:label> 

  <span />  

  </xf:label> 

  </xf:input> 

  </td> 

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

  Nr lokalu  
  <br />  

- <xf:input _bind="ID14" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:B_NrLokalu" xxforms:size="20"> 

- <xf:label> 

  <span />  

  </xf:label> 

  </xf:input> 

  </td> 

  </tr> 

- <tr> 

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

  Miejscowość  
  <br />  

- <xf:input _bind="ID15" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:B_Miejscowosc" xxforms:size="20"> 

- <xf:label> 

  <span />  

  </xf:label> 

  </xf:input> 

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

  Kod pocztowy  
  <br />  

- <xf:input _bind="ID16" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:B_KodPocztowy" xxforms:size="20"> 

- <xf:label> 

  <span />  

  </xf:label> 

  </xf:input> 

  </td> 

- <td colspan="2" style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;"> 

  Poczta  
  <br />  

- <xf:input _bind="ID17" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:B_Poczta" xxforms:size="20"> 

- <xf:label> 

  <span />  

  </xf:label> 

  </xf:input> 

  </td> 

  </tr> 

  </tbody> 

  </table> 

- <table border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" style="width: 100%;"> 

- <tbody> 

- <tr> 

- <td colspan="4" style="border-color: #000000; background-color: #e4e4e4; border-style: solid; border-width: 1px;"> 

  <strong>C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE</strong>  

  </td> 

  </tr> 

- <tr> 

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

  Gmina  
  <br />  

- <xf:input _bind="ID18" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C_Gmina" xxforms:size="20"> 

- <xf:label> 

  <span />  

  </xf:label> 

  </xf:input> 

  </td> 

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

  Ulica  
  <br />  

- <xf:input _bind="ID19" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C_Ulica" xxforms:size="20"> 

- <xf:label> 

  <span />  

  </xf:label> 

  </xf:input> 

  </td> 

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

  Nr domu  
  <br />  

- <xf:input _bind="ID20" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C_NrDomu" xxforms:size="20"> 

- <xf:label> 

  <span />  

  </xf:label> 

  </xf:input> 

  </td> 

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

  Nr lokalu  
  <br />  

- <xf:input _bind="ID21" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C_NrLokalu" xxforms:size="20"> 

- <xf:label> 

  <span />  

  </xf:label> 

  </xf:input> 

  </td> 

  </tr> 

- <tr> 

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

  Miejscowość  
  <br />  

- <xf:input _bind="ID22" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C_Miejscowosc" xxforms:size="20"> 

- <xf:label> 

  <span />  

  </xf:label> 

  </xf:input> 

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

  Kod pocztowy  
  <br />  

- <xf:input _bind="ID23" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C_KodPocztowy" xxforms:size="20"> 

- <xf:label> 

  <span />  

  </xf:label> 

  </xf:input> 

  </td> 

- <td colspan="2" style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;" valign="top"> 

  Poczta  
  <br />  

- <xf:input _bind="ID24" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C_Poczta" xxforms:size="20"> 

- <xf:label> 

  <span />  

  </xf:label> 

  </xf:input> 

  </td> 

  </tr> 

  </tbody> 

  </table> 

- <table border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" style="width: 100%;"> 

- <tbody> 

- <tr> 

- <td style="border-color: #000000; background-color: #e4e4e4; border-style: solid; border-width: 1px;"> 

  <strong>D. OŚWIADCZAM, ŻE: (zaznaczyć właściwe pole)</strong>  

  </td> 

  </tr> 

- <tr> 

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

  <p> </p>  

- <p> 

- <xf:select1 _bind="ID25" appearance="full" class="selectVertical" 

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

- <xf:label> 

  <span style="float: left; clear: both;" />  

  </xf:label> 

- <xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID25')/etykiety_ref/opt"> 

  <xf:label ref="item" />  

  <xf:value ref="item" />  

  </xf:itemset> 

  </xf:select1> 

  </p> 

  <p> </p>  

  </td> 

  </tr> 

  </tbody> 

  </table> 

- <table border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" style="width: 100%;"> 

- <tbody> 

- <tr> 

- <td colspan="4" style="border-color: #000000; background-color: #e4e4e4; border-style: solid; border-width: 1px;"> 

  <strong>E. USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁATY MIESIĘCZNEJ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI</strong>  

  </td> 

  </tr> 

- <tr> 

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

  <strong>Wyszczególnienie</strong>  

  </td> 

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

  <strong>Jednostka opłaty</strong>  

  <br />  

  (liczba gospodarstw)  
  </td> 

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

  <strong>Stawka opłaty</strong>  

  </td> 

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

  <strong>Kwota opłaty</strong>  

  (liczba  
  <br />  

  gospodarstw x stawka opłaty)  
  </td> 

  </tr> 

- <tr> 

  <td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;"> Gospodarstwo domowe zamieszkałe przez 1 mieszkańca</td>  
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- <td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;"> 

- <xf:input _bind="ID26" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:E1_Jednostka" xxforms:size="10"> 

- <xf:label> 

  <span />  

  </xf:label> 

  </xf:input> 

  </td> 

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

- <xf:input _bind="ID27" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:E1_Stawka" xxforms:size="10"> 

- <xf:label> 

  <span />  

  </xf:label> 

  </xf:input> 

  </td> 

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

- <xf:input _bind="ID28" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:E1_Kwota" xxforms:size="10"> 

- <xf:label> 

  <span />  

  </xf:label> 

  </xf:input> 

  </td> 

  </tr> 

- <tr> 

  <td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;"> Gospodarstwo domowe zamieszkałe przez 2 mieszkańców</td>  

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

- <xf:input _bind="ID29" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:E2_Jednostka" xxforms:size="10"> 

- <xf:label> 

  <span />  

  </xf:label> 

  </xf:input> 

  </td> 

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

- <xf:input _bind="ID30" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:E2_Stawka" xxforms:size="10"> 

- <xf:label> 

  <span />  

  </xf:label> 

  </xf:input> 

  </td> 

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

- <xf:input _bind="ID31" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:E2_Kwota" xxforms:size="10"> 

- <xf:label> 

  <span />  

  </xf:label> 

  </xf:input> 

  </td> 

  </tr> 

- <tr> 

  <td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;"> Gospodarstwo domowe zamieszkałe przez 3 mieszkańców</td>  

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

- <xf:input _bind="ID32" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:E3_Jednostka" xxforms:size="10"> 

- <xf:label> 

  <span />  

  </xf:label> 

  </xf:input> 

  </td> 

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

- <xf:input _bind="ID33" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:E3_Stawka" xxforms:size="10"> 

- <xf:label> 

  <span />  

  </xf:label> 

  </xf:input> 

  </td> 

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

- <xf:input _bind="ID34" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:E3_Kwota" xxforms:size="10"> 

- <xf:label> 

  <span />  

  </xf:label> 

  </xf:input> 

  </td> 

  </tr> 

- <tr> 

  <td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;"> Gospodarstwo domowe zamieszkałe przez 4 mieszkańców</td>  

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

- <xf:input _bind="ID35" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:E4_Jednostka" xxforms:size="10"> 

- <xf:label> 

  <span />  
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  </xf:label> 

  </xf:input> 

  </td> 

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

- <xf:input _bind="ID36" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:E4_Stawka" xxforms:size="10"> 

- <xf:label> 

  <span />  

  </xf:label> 

  </xf:input> 

  </td> 

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

- <xf:input _bind="ID37" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:E4_Kwota" xxforms:size="10"> 

- <xf:label> 

  <span />  

  </xf:label> 

  </xf:input> 

  </td> 

  </tr> 

- <tr> 

  <td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;"> Gospodarstwo domowe zamieszkałe przez 5 mieszkańców i 

więcej</td>  

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

- <xf:input _bind="ID38" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:E5_Jednostka" xxforms:size="10"> 

- <xf:label> 

  <span />  

  </xf:label> 

  </xf:input> 

  </td> 

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

- <xf:input _bind="ID39" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:E5_Stawka" xxforms:size="10"> 

- <xf:label> 

  <span />  

  </xf:label> 

  </xf:input> 

  </td> 

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

- <xf:input _bind="ID40" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:E5_Kwota" xxforms:size="10"> 

- <xf:label> 

  <span />  

  </xf:label> 

  </xf:input> 

  </td> 

  </tr> 

- <tr> 

  <td colspan="3" style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px; text-align: right;"> Razem</td>  

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

- <xf:input _bind="ID41" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:E_Razem" xxforms:size="10"> 

- <xf:label> 

  <span />  

  </xf:label> 

  </xf:input> 

  </td> 

  </tr> 

  </tbody> 

  </table> 

- <table border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" style="width: 100%;"> 

- <tbody> 

- <tr> 

- <td style="border-color: #000000; background-color: #e4e4e4; width: 50%; border-style: solid; border-width: 1px;"> 

  <strong>F. WYSOKOŚĆ OPŁATY MIESIĘCZNEJ SŁOWNIE</strong>  

  </td> 

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

- <xf:input _bind="ID42" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:F_OplataMiesiecznaSlownie" xxforms:size="50"> 

- <xf:label> 

  <span />  

  </xf:label> 

  </xf:input> 

  </td> 

  </tr> 

- <tr> 

- <td style="border-color: #000000; background-color: #e4e4e4; width: 50%; border-style: solid; border-width: 1px;"> 

  <strong>G.WYSOKOŚĆ OPŁATY KWARTALNEJ</strong>  

  </td> 

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

- <xf:input _bind="ID43" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:G_OplataKwartalna" xxforms:size="10"> 

- <xf:label> 
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  <span />  

  </xf:label> 

  </xf:input> 

  </td> 

  </tr> 

  </tbody> 

  </table> 

- <table border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" style="width: 100%;"> 

- <tbody> 

- <tr> 

- <td colspan="2" style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px; background-color: #e4e4e4;"> 

  <strong>H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ</strong>  

  </td> 

  </tr> 

- <tr> 

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

   Miejscowość,  data  

  <br />  

- <xf:input _bind="ID44" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:H_Miejscowosc" xxforms:size="10"> 

- <xf:label> 

  <span />  

  </xf:label> 

  </xf:input> 

  ,   
- <xf:input _bind="ID45" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:H_Data"> 

- <xf:label> 

  <span />  

  </xf:label> 

  </xf:input> 

  </td> 

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

  Podpis  

  <br />  

- <xf:input _bind="ID46" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:H_Podpis" xxforms:size="10"> 

- <xf:label> 

  <span />  

  </xf:label> 

  <xf:help>Deklaracja musi być opatrzona podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w 

rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U.z 2013 r.. poz.262) lub podpisem potwierdzonym 

profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o infonnatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne (Dz.U.z 2013r., poz.235)</xf:help>  

  </xf:input> 

  </td> 

  </tr> 

- <tr> 

- <td colspan="2" style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px; background-color: #e4e4e4;"> 

  <strong>I. ADNOTACJE ORGANU</strong>  

  </td> 

  </tr> 

- <tr> 

- <td colspan="2" style="border-color: #000000; width: 50%; border-style: solid; border-width: 1px;"> 

- <xf:textarea _bind="ID47" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:I_Adnotacje" xxforms:cols="120" xxforms:rows="8"> 

- <xf:label> 

  <span />  

  </xf:label> 

  </xf:textarea> 

  </td> 

  </tr> 

  </tbody> 

  </table> 

  <p> *  wypełnia osoba fizyczna</p>  

  <p>** wypełnia jednostka organizacyjna</p>  

- <table border="0" cellpadding="5" cellspacing="0"> 

- <tbody> 

- <tr> 

- <td style="text-align: center;"> 

  <strong>POUCZENIE</strong>  

  </td> 

  </tr> 

- <tr> 

- <td style="text-align: justify;"> 

- <ol> 

- <li> 

  <strong>W przypadku niewpłacenia w określonych terminach kwoty należnej opłaty lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza 

deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami  ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. 2014. 1619 ze zm.).</strong>  
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  </li> 

  <li>W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.</li>  

- <li> 

  <p>W razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości, co do 

danych zawartych w deklaracji, Burmistrz, określa, w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomości o podobnym 

charakterze.</p>  

  </li> 

  <li>Pod pojęciem gospodarstwa domowego należy rozumieć gospodarstwo prowadzone samodzielnie przez jedną osobę lub wspólnie z 

innymi osobami zamieszkującymi dana nieruchomość.(Gospodarstwo domowe może być prowadzone przez osoby spokrewnione lub 

niespokrewnione, przebywające na nieruchomości i utrzymujące się wspólnie, jeżeli jakakolwiek osoba zamieszkuje lub gospodaruje 

samodzielnie, osoba taka tworzy odrębne gospodarstwo domowe).</li>  

  <li>Opłatę należy wnosić zgodnie ze złożoną deklaracją, bez wezwania, w łącznej wysokości za trzy miesiące (kwartał), w następujących 

terminach: do 15 marca za I kwartał, do 15 maja za II kwartał, do 15 września za III kwartał, do 15 listopada za IV kwartał, wpłatą 

gotówkową w kasie Urzędu Miejskiego w Pińczowie lub przelewem na rachunek bankowy dostępny na stronie www.pinczow.com.pl 

(zakładka Biuletyn Informacji Publicznej)</li>  

  </ol> 

  </td> 

  </tr> 

- <tr> 

- <td style="text-align: center;"> 

- <p> 

  <strong>OBJAŚNIENIA</strong>  

  </p> 

  </td> 

  </tr> 

- <tr> 

- <td style="text-align: justify;"> 

- <ol> 

  <li>Deklarację wypełnia się poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru.</li>  

  <li>Wypełniając deklarację należy pamiętać o prawidłowym wskazaniu identyfikatora, którym jest numer PESEL lub NIP. Numer 

PESEL wpisują do deklaracji osoby objęte rejestrem PESEL.</li>  

  <li>Deklaracja dotyczy właścicieli nieruchomości, na których istnieją budynki mieszkalne jednorodzinne lub wielorodzinne oraz  stale i 

czasowo zamieszkują mieszkańcy.</li>  

  <li>Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna Uchwała Rady Miejskiej w Pińczowie.    </li>  

  </ol> 

  </td> 

  </tr> 

  </tbody> 

  </table> 

  <p> </p>  

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

  <script type="text/javascript">appendBr();function appendBr() {var elements = getElementsByClassName('selectVertical', document);for 

(var i = 0; i < elements.length; i++) appendBrIntoVertical(elements[i]);}function appendBrIntoVertical(node) { var len = 

node.childNodes.length; for(var i = 1; i < len; i++){ var elem = node.childNodes[i]; if (elem.hasChildNodes()) { var child = 

elem.childNodes[0]; if (child.tagName != 'BR') elem.insertBefore(document.createElement('br'), child); } else 

elem.appendChild(document.createElement('br'));}}function getElementsByClassName(classname, node) { var a = []; var re = new 

RegExp('\\b' + classname + '\\b'); var els = node.getElementsByTagName('*'); for(var i=0,j=els.length; i < j; i++) 

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

  </body> 

  </html> 

  </xforms> 

  </xforms> 

  </Formularz> 
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DEKLARCJA  

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Podstawa 

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

w gminach (t.j .Dz. U.2013.1399 ze zm.), ustawa z dnia 29 sierpnia 

1997 r. ordynacja podatkowa (Dz. U. 2015.613 ze zm.) 

Składający: Właściciele nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie miasta i 

Gminy Pińczów, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz 

jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości  w zarządzie 

lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością  

Termin 

składania: 

W terminie 14 dni od daty zaistnienia okoliczności mających wpływ na 

powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku uiszczenia opłaty lub zaistnienia 

zdarzeń mających wpływ na wysokość opłaty, w szczególności zmiany 

wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub 

zmiany liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość oraz w 

terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości 

pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów 

komunalnych 

Miejsce 

składania: 
Urząd Miejski w Pińczowie, ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów, 

kancelaria – pokój nr 29, Wydział Finansowo – Budżetowy, pokój nr 

13  

Organ właściwy 

do przyjęcia 

deklaracji: 

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów  

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji:(zaznaczyć właściwe pole) 

  

 

  

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/145/2016

Rady Miejskiej w Pińczowie

z dnia 24 lutego 2016 r.
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Nazwisko 

 

Imię 

 

Imię ojca 

 

Imię matki 

 

Numer PESEL 

 

Numer NIP 

  

Telefon 

  

E-mail 

  
 

Nazwisko 

 

Imię 

 

Imię ojca 

 

Imię matki 

 

Numer NIP 

 

REGON 

 

PKD 

 

  Telefon 

 

 E-mail 

 
 

ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY 

Kraj 

 

Województwo 

 

Powiat 

 

Gmina 

 

Ulica 

 

Nr domu 

 

Nr lokalu 

 

Miejscowość 

 

Kod pocztowy 

 

Poczta 

 

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY 

KOMUNALNE 

Gmina 

 

Ulica 

 

Nr domu 

 

Nr lokalu 

 

Miejscowość 

 

Kod pocztowy 

 

Poczta 

 

D. OŚWIADCZAM, ŻE: (zaznaczyć właściwe pole) 
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E. USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁATY MIESIĘCZNEJ ZA GOSPODAROWANIE 

ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Wyszczególnienie 

Jednostka 

opłaty  
(liczba 

gospodarstw) 

Stawka 

opłaty 

Kwota opłaty 
(liczba  

gospodarstw x 

stawka opłaty) 

 Gospodarstwo domowe zamieszkałe 

przez 1 mieszkańca    

 Gospodarstwo domowe zamieszkałe 

przez 2 mieszkańców    

 Gospodarstwo domowe zamieszkałe 

przez 3 mieszkańców    

 Gospodarstwo domowe zamieszkałe 

przez 4 mieszkańców    

 Gospodarstwo domowe zamieszkałe 

przez 5 mieszkańców i więcej    

 Razem 
 

F. WYSOKOŚĆ OPŁATY 

MIESIĘCZNEJ SŁOWNIE  

G.WYSOKOŚĆ OPŁATY 

KWARTALNEJ  

H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 Miejscowość,  data 

,  

Podpis 

 

I. ADNOTACJE ORGANU 

 

 *  wypełnia osoba fizyczna 

** wypełnia jednostka organizacyjna 
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POUCZENIE 

1. W przypadku niewpłacenia w określonych terminach kwoty należnej opłaty lub 

wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do 

wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami  ustawy z dnia 17 

czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. 2014. 

1619 ze zm.). 
2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest 

zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza 

się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 

3. W razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, 

Burmistrz, określa, w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów 

komunalnych powstających na nieruchomości o podobnym charakterze. 

4. Pod pojęciem gospodarstwa domowego należy rozumieć gospodarstwo prowadzone 

samodzielnie przez jedną osobę lub wspólnie z innymi osobami zamieszkującymi 

dana nieruchomość.(Gospodarstwo domowe może być prowadzone przez osoby 

spokrewnione lub niespokrewnione, przebywające na nieruchomości i utrzymujące się 

wspólnie, jeżeli jakakolwiek osoba zamieszkuje lub gospodaruje samodzielnie, osoba 

taka tworzy odrębne gospodarstwo domowe). 

5. Opłatę należy wnosić zgodnie ze złożoną deklaracją, bez wezwania, w łącznej 

wysokości za trzy miesiące (kwartał), w następujących terminach: do 15 marca za I 

kwartał, do 15 maja za II kwartał, do 15 września za III kwartał, do 15 listopada za IV 

kwartał, wpłatą gotówkową w kasie Urzędu Miejskiego w Pińczowie lub przelewem 

na rachunek bankowy dostępny na stronie www.pinczow.com.pl (zakładka Biuletyn 

Informacji Publicznej)  

OBJAŚNIENIA 

1. Deklarację wypełnia się poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru. 

2. Wypełniając deklarację należy pamiętać o prawidłowym wskazaniu identyfikatora, 

którym jest numer PESEL lub NIP. Numer PESEL wpisują do deklaracji osoby objęte 

rejestrem PESEL. 

3. Deklaracja dotyczy właścicieli nieruchomości, na których istnieją budynki mieszkalne 

jednorodzinne lub wielorodzinne oraz stale i czasowo zamieszkują mieszkańcy. 

4. Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje 

odrębna Uchwała Rady Miejskiej w Pińczowie.    
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