
Projekt

z dnia  14 maja 2014 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU

z dnia 28 maja 2014 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 
594 z poźn.zm.), art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z poźn.zm.) Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych wraz z wykazem dokumentów potwierdzających dane w niej 
zawarte, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2.  Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne wraz 
z wykazem dokumentów potwierdzających dane w niej zawarte, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

3.  Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy, a w części 
nieruchomość na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne wraz z wykazem dokumentów 
potwierdzających dane w niej zawarte, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Do deklaracji właściciele nieruchomości zobowiązani są dołączyć: 

1) w odniesieniu do nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy dokument potwierdzający miejsce 
zamieszkania, jeżeli jest inne niż miejsce zameldowania na terenie Gminy Kluczbork, 

2) w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, właściwy dokument 
potwierdzający aktualny status prowadzonej działalności gospodarczej, 

3) w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy o zabudowie wielorodzinnej 
oraz właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - plan 
sytuacyjny lub mapa w skali 1:500 z zaznaczonym miejscem lokalizacji pojemników.

§ 3. 1. Deklaracje o których mowa w § 1, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w Urzędzie 
Miejskim w Kluczborku. 

2. Deklarację należy złożyć w terminie: 

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszej osoby, 

2) 14 dni od powstania na nieruchomości niezamieszkałej pierwszych odpadów, 

3) 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w poprzednio składanej deklaracji, 

4) 14 dni od daty zmiany wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi związanej 
w szczególności ze zmianą ilości odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości w roku 
ubiegłym lub zmianą rzeczywistych kosztów poniesionych przez gminę za odbiór i zagospodarowanie 
odebranych odpadów.

§ 4. 1. Właściciel nieruchomości może złożyć deklarację w Urzędzie Miejskim w Kluczborku w formie 
elektronicznej za pomocą dedykowanej strony internetowej Urzędu lub za pośrednictwem elektronicznej Platformy 
Usług Administracji Publicznej –„ ePUAP” na adres:   /7646mtsjeh/skrytka 
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2. Deklaracja przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. 
o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013r. poz.262 z późn.zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym 
elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013r. poz. 235 z późn.zm.). 

3. Przekazywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej deklaracji musi odbywać się 
w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych w nich zawartych, oraz 
w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem. 

4. Format elektroniczny odpowiedniego wzoru deklaracji, o którym mowa w § 1 określony jest w formacie 
danych XML. 

5. Układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji w formacie XML określają załączniki nr 4, 5 i 
6 do niniejszej uchwały. 

6. Dokument XML, o którym mowa w ust. 4 zgodny jest ze schematami publikowanymi w repozytorium 
wzorów platformy elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej na podstawie art. 19b ustawy z dnia 
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

§ 5. 1. Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele są 
zobowiązani złożyć w terminie do dnia 15 marca 2013 r. 

2. Do pierwszej deklaracji należy dołączyć kserokopię umowy na odbiór odpadów komunalnych 

z przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych lub kserokopię ostatniego 
dowodu wpłaty.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka. 

§ 7. Traci moc: 

1) Uchwała Nr XXVII/301/12 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości; 

2) Uchwała Nr XXIX/315/12 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały 
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości; 

3) Uchwała Nr XXXVI/392/13 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały 
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości.

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

  

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kluczborku

Janusz Kędzia
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POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB 

NIEBIESKIM KOLOREM. 

1. PESEL (osoba fizyczna) 

           

NIP 

          

REGON 

         
 

     

Załącznik nr 1                                     
do Uchwały………………………. 
Rady Miejskiej w Kluczborku                            
z dnia ……………………………….. 

     

        
DO-1 

             DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI-  
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy1 

 

2. Dzień-Miesiąc-Rok                 

_____ - _____ - _______ 
Data złożenia deklaracji 

 

Podstawa prawna: Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz. U. z 2013r. poz. 1399) 
Składający: Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości                    
i porządku w gminach 
Termin składania: W ciągu 14 dni od dnia zamieszkania lub 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych będące 
podstawą ustalenia wysokości opłaty  

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 
3. Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację: 

Burmistrz Miasta Kluczborka 
ul. Katowicka 1 
46-200 Kluczbork 

    
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Obowiązek złożenia deklaracji wynika z art. 6m ustawy  o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach 
4. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

   pierwsza deklaracja  
                                                                                       

   nowa deklaracja                                                                        Data zaistnienia zmiany ____-____-_______                                            
         (zmiana danych będąca podstawą ustalenia wysokości opłaty)     

    
C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

5. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 Właściciel nieruchomości      Współwłaściciel                                                         Najemca, dzierżawca 

 
 Użytkownik                                Zarząd/Zarządca nieruchomości wspólnej          Inny……………………… 

     
D. DANE IDENTYFIKACYJNE  SKŁĄDAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

6.  Nazwisko / Nazwa pełna 
 
 

7.    Pierwsze imię / Nazwa skrócona  8. Data urodzenia (dd-mm-rrrr)                
 

____-____-_________                       
(dot. osób fizycznych) 

9.   Nr telefonu (pole nieobowiązkowe) 
 
 

10.  Adres e-mail (pole nieobowiązkowe) 
 

   

       D.1. DANE NIERUCHOMOŚCI- na której powstają odpady komunalne2 

11.   Ulica 
 

12.   Nr domu 13.   Nr lokalu 

14.   Miejscowość 
 

15.   Kod pocztowy 16.   Poczta 
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       D.2.   ADRES DO KORESPONDENCJI- jeśli jest inny, niż adres nieruchomości z D.2. 

        17.  Kraj 18. Województwo 19. Powiat 
 

20. Gmina 
 

21. Ulica 22. Nr domu 23. Nr lokalu 

24. Miejscowość 
 

25. Kod pocztowy 26. Poczta 

   

Jednocześnie oświadczam, iż odpady z nieruchomości będą zbierane w sposób3: 
 

     selektywny              selektywny  + kompostowanie odpadów                    nieselektywny 
                                                        ulegających biodegradacji 

                    

       D.3. SPOSÓB GROMADZENIA ODPADÓW 
Pojemniki przeznaczone wyłącznie dla składającego deklarację   

Pojemniki wspólne w altanie śmietnikowej   

Adres, lokalizacja altany śmietnikowej
4 

 
 
 

Pojemniki na nieruchomości 

Przeznaczenie pojemnika
5 

Pojemność [w litrach] Ilość [szt.] 

Pojemnik na odpady suche   

Pojemnik na odpady zmieszane   

Pojemnik na odpady ulegające biodegradacji   

    
E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Stawka opłaty określona w Uchwale 
Rady Miejskiej w Kluczborku w 
sprawie wyboru metody ustalania 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalania wysokości 
tej opłaty

6 

Zbierane w 
sposób 

selektywny 

Zbierane w 
sposób 

selektywny + 
kompostowanie 

odpadów 
ulegających 

biodegradacji 

Zbierane w 
sposób 

nieselektywny 

Obniżona 
stawka dla 

każdej 
następnej 

osoby powyżej  
piątego 

mieszkańca 
przy zbieraniu 
selektywnym 

27. 

 
 

zł/osobę 

28. 

 
 

zł/osobę 

29. 

 
 

zł/osobę 

30. 

 
 

zł/osobę 

Liczba mieszkańców od 1 do 5 osób   

31. 
 
 

Liczba mieszkańców powyżej 5 osób  
(6 i więcej)

7 

32. 
 
 

Miesięczna kwota opłaty do 5 
mieszkańców (poz. 27, 28 lub 29 
należy pomnożyć przez poz. 31) 

33. 
 
 

Miesięczna kwota opłaty za 6 i 
każdego następnego  mieszkańca  
(poz. 29 lub 30 należy pomnożyć przez 
poz. 32) 

34. 

Łączna kwota opłaty po zaokrągleniu 
do pełnych złotych (suma poz. 33 i 34)  

35. 
 
 

    

Id: B287A407-9AED-4868-A397-0D38014615F3. Projekt Strona 4



Objaśnienia: 

1
 W zabudowie wielorodzinnej deklarację składa zarząd nieruchomości wspólnej lub inny podmiot władający nieruchomością.  

2 
Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację. 

3
 Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązywania się z obowiązku selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę za odbiór odpadów zmieszanych wraz z 
zaległymi odsetkami. 

4 
W przypadku korzystania z pojemników wspólnie z innymi nieruchomościami, należy dokładnie określić lokalizację altany 
śmietnikowej oraz wskazać nieruchomości korzystające ze wspólnych pojemników. 

5 
Należy wpisać ilość oraz pojemność pojemników w jakie została wyposażona nieruchomość lub altana śmietnikowa. 

6
 W zależności od zadeklarowanego sposobu zbierania odpadów należy wybrać właściwą stawkę opłaty za osobę. 

7
 Dla nieruchomości zamieszkałych przez więcej niż 5 osób (6 i więcej) zastosowano niższą stawkę opłaty za każdą osobę powyżej 
5. Należy odrębnie wpisać liczbę do 5 osób oraz odrębnie powyżej 5 osób (6 i następne) i obliczyć opłatę. Niższa stawka za 6  
i każdą następną osobę może być zastosowana wyłącznie, gdy zadeklarowano jedną z metod selektywnego zbierania odpadów.  

   Dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej (np. wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa w poz. 31 należy 
wpisać łączna liczbę osób zamieszkałych w każdym z lokali w danej nieruchomości  objętych stawką zasadniczą, a w poz. 32 
pozostałą liczbę osób  w lokalu w danej nieruchomości  objętą obniżoną stawką.  

 

POUCZENIE 
W przypadku nie wpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty opłaty z poz. 35 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza 
deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy  z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 299, poz. 1954 z późn. zm.) 

 
Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest 
obowiązany złożyć do właściwego organu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. W przypadku zmiany danych 
będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości 
jest obowiązany złożyć deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy w razie 
niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do 
danych zawartych w deklaracji właściwy organ określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki. 
 

Załączniki:  
1) Do pierwszej deklaracji należy dołączyć kserokopię umowy na odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorcą 

świadczącym usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych lub kserokopię ostatniego dowodu wpłaty, 
2) w odniesieniu do nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy dokument potwierdzający miejsce zamieszkania, 

jeżeli jest inne niż miejsce zameldowania na terenie Gminy Kluczbork lub stosowne oświadczenie, 
3) w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy o zabudowie wielorodzinnej - plan 

sytuacyjny lub mapa w skali 1:500 z zaznaczonym miejscem lokalizacji pojemników. 

 
Oświadczam, iż dane zawarte w niniejszej deklaracji są zgodne z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Kluczbork, jednocześnie oświadczam, iż zobowiązuję się zgłaszać każdorazową zmianę dotyczącą danych zawartych  
w niniejszej deklaracji,  zaistniałą na terenie nieruchomości, której dotyczy deklaracja (np. ilość osób zamieszkujących 
nieruchomość). 
  

 
    Data…………………………………….                                         …….……………………………………………………………….. 
                                                                                                                                      Podpis  

 

      F. ADNOTACJE ORGANU 

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

Data wpływu 
 

……………………………….. 

Podpis przyjmującego 
deklarację 

 

……………………………………… 

Data sprawdzenia 
 
 

………………………………… 

Podpis sprawdzającego 
deklarację 

 
 

……………………………………… 
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POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB 

NIEBIESKIM KOLOREM. 

1. PESEL (osoba fizyczna) 

           

NIP 

          

REGON 

         
 

     

Załącznik nr 2                                         
do  Uchwały nr………………….. 
Rady Miejskiej w Kluczborku                            
z dnia …………………………………      

        

        
DO-2 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI-  
nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 

 

2. Dzień-Miesiąc-Rok                          

_____ - _____ - _______ 
Data złożenia deklaracji 

 

Podstawa prawna: Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz. U. z 2013r. poz. 1399) 
Składający: Właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w rozumieniu 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
Termin składania: W ciągu 14 dni od powstania na nieruchomości niezamieszkałej pierwszych odpadów lub 14 dni od dnia,  
w którym nastąpiły zmiany danych będące podstawą ustalenia wysokości opłaty 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 
3. Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację: 

Burmistrz Miasta Kluczborka 
ul. Katowicka 1  
46-200 Kluczbork 

    
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Obowiązek złożenia deklaracji wynika z art. 6m ustawy o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach 
4. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

   pierwsza deklaracja  
                                                                                               

   nowa deklaracja                                                                       Data zaistnienia zmiany ____-____-_______ 
        (zmiana danych będąca podstawą ustalenia wysokości opłaty)     

    
C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

5. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 Właściciel nieruchomości     Współwłaściciel                                                      Najemca, dzierżawca 

 
 Użytkownik                               Zarząd/Zarządca nieruchomości wspólnej      Inny……………………………… 

     
D. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO  DEKLARACJĘ 

6. Nazwa pełna / Nazwisko i Imię 7. Nazwa skrócona 
 
 

8. Nr KRS 
 

9. Klasa PKD  

10. Nr telefonu (pole nieobowiązkowe) 
 
 

11. Adres e-mail (pole nieobowiązkowe) 

12. Osoby upoważnione do reprezentowania
1
: 

_________________________________________________________________________________ 
___________________________________________podstawa umocowania____________________ 
_________________________________________________________________________________ 
___________________________________________podstawa umocowania____________________ 
_________________________________________________________________________________ 
Sposób reprezentacji

2
: -______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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        D.1.   DANE O NIERUCHOMOŚCI- na której powstają odpady komunalne 
        13.  Ulica 14. Nr domu 15. Nr lokalu 

 

16. Miejscowość 
 

17. Kod pocztowy 18. Poczta 

   

       D.2.   ADRES DO KORESPONDENCJI- jeśli jest inny, niż adres nieruchomości z D.1. 
        19.   Kraj 
  

20. Województwo 21. Powiat 

22. Gmina 
 

23. Ulica 24. Nr domu 25. Nr lokalu 

26. Miejscowość 
 

27. Kod pocztowy 28. Poczta 

    

E. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPŁATY 

Oświadczam, iż odpady na nieruchomości będą zbierane w sposób 3: 
                                   Selektywny                                                    Nieselektywny  

 
Prowadzę następujący rodzaj działalności 

4 

…………………………………………………………………………………………………………………………………....................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
w ramach której, średnio: 

a) jest zatrudnionych pracowników………………………………………………………………………………………………..…… 
oraz 

b) w szkole uczy się uczniów / studentów……………………………………………………………………………………………         
w żłobku / przedszkolu przebywa dzieci…………………………………………………………………………………..…….. 

c) lokal handlowy ma powierzchnię……………………………………………………………………………………………………. 
d) lokal gastronomiczny posiada miejsc konsumpcyjnych…………………………………………………………………... 
e) w szpitalu / internacie / pensjonacie itp. znajduje się łóżek……………………………………………………….…... 
f) znajduje się ogródków działkowych………………………………………………………………………………………………... 
g) na cmentarzu znajduje się grobów……………………………………………………………………………………………..…... 
h) inne ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Miesięczna ilość wytwarzanych odpadów wynosi …………………………………………………………………5 

 

 

Wielkość 
pojemników oraz 

ich przeznaczenie 
6 

Ilość 
pojemników 

na 
nieruchomości 

 
 

 

Częstotliwość 
wywozu 

pojemników w 
miesiącu 

 

Liczba 
odebranych 

pojemników w 
miesiącu 

 
 

Stawka 
opłaty za 
pojemnik 

przy zbieraniu 
w sposób 

selektywny 

Stawka opłaty 
za pojemnik 

przy zbieraniu 
w sposób 

nieselektywny 

Wysokość 
miesięcznej 

opłaty za 
pojemniki 

 

 A B C (A x B) D E F (C x D lub E) 

Pojemniki na odpady zmieszane 

60 l (0,06 m
3
) 29. 30. 31.   32. 

120 l (0,12 m
3
) 33. 34. 35.   36. 

240 l (0,24 m
3
) 37. 38. 39.   40. 

360 l (0,36 m
3
) 41. 42. 43.   44. 

660 l (0,66 m
3
) 45. 46. 47.   48. 

1100 l (1,1 m
3
) 49. 50. 51.   52. 

Pojemniki na odpady suche 

60 l (0,06 m
3
) 53. 54. 55.  X 56. 

120 l (0,12 m
3
) 57. 58. 59.  X 60. 

240 l (0,24 m
3
) 61. 62. 63.  X 64. 

360 l (0,36 m
3
) 65. 66. 67.  X 68. 

660 l (0,66 m
3
) 69. 70. 71.  X 72. 

1100 l (1,1 m
3
) 73. 74. 75.  X 76. 
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F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  
Łączna kwota opłaty po zaokrągleniu do pełnych złotych 
(należy zsumować pozycje z kolumny F -  poz. 32-76) 

77. 
zł/miesiąc 

 

       G. SPOSÓB GROMADZENIA ODPADÓW 
Pojemniki przeznaczone wyłącznie dla składającego deklaracje  
Pojemniki wspólne w altanie śmietnikowej   

Adres, lokalizacja altany śmietnikowej
7 

 
 
 

     

POUCZENIE 
W przypadku nie wpłacenia określonych ustawowo terminach kwoty opłaty z poz. 77 lub wpłacenia 
jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu 
wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym  
w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 299, poz. 1954 z późn. zm.). 
 
Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel 
nieruchomości jest obowiązany złożyć do właściwego organu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od powstania na nieruchomości niezamieszkałej pierwszych 
odpadów. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację w terminie 
14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy w razie niezłożenia deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych  
w deklaracji właściwy organ określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki. 
 

 Załączniki:  
1) Do pierwszej deklaracji należy dołączyć kserokopię umowy na odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorcą 

świadczącym usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych lub kserokopię ostatniego dowodu wpłaty, 
2) w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, właściwy dokument 

potwierdzający aktualny status prowadzonej działalności gospodarczej lub stosowne oświadczenie, 
3) w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne- plan sytuacyjny lub mapa w skali 1:500 z zaznaczonym miejscem lokalizacji pojemników. 
 

Oświadczam, iż dane zawarte w niniejszej deklaracji są zgodne z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Kluczbork, jednocześnie oświadczam, iż zobowiązuję się zgłaszać każdorazową zmianę dotyczącą danych zawartych  
w niniejszej deklaracji,  zaistniałą na terenie nieruchomości, której dotyczy deklaracja (np. ilość pojemników). 
 

 
 
    Data…………………………………….                                         …….……………………………………………………………….. 
                                                                                                      Podpis i pieczątka osoby upoważnionej 

8 

 

            H. ADNOTACJE ORGANU 
 

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

Data wpływu 
 

……………………………….. 

Podpis przyjmującego 
deklarację 

 

……………………………………… 

Data sprawdzenia 
 
 

………………………………… 

Podpis sprawdzającego 
deklarację 

 
 

……………………………………… 
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Objaśnienia: 

1
 Należy wskazać imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu oraz nr dowodu osobistego osoby upoważnionej oraz 

podstawę umocowania tj. pełnomocnictwo, umowa spółki, KRS itp. Do deklaracji należy dołączyć dokument potwierdzający 
pełnomocnictwo. W przypadku pełnomocnictwa ogólnego lub szczególnego pełnomocnictwo powinno być udzielone na 
piśmie i złożone z niniejszą deklaracją w oryginale lub formie uwierzytelnionego odpisu z uiszczoną opłatą skarbową (17,00zł). 
 
2 

Należy wpisać czy pełnomocnicy mogą działać samodzielnie, czy też posiadają pełnomocnictwo łączne. 
 
3
 Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązywania się  

z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę  
za odprowadzanie odpadów zmieszanych wraz z zaległymi odsetkami. 
 
4 

 Należy dokładnie opisać prowadzoną działalność. 
 
5 

Ilość wytwarzanych odpadów należy wyliczyć zgodnie z normatywem określonym odrębną uchwałą (jednostka 
charakteryzująca źródło wytwarzanych odpadów x normatyw). Normatyw stanowi  wskazówkę przy obliczeniu miesięcznej 
ilości wytworzonych odpadów komunalnych. 

 
6 

Przy wyborze metody selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy wybrać pojemniki na odpady zmieszane oraz 
odpady suche.

 
Sugerowany podział

 
pojemników proporcjonalnie w stosunku 1:1.

 
Przy wyborze metody nieselektywnego 

zbierania odpadów komunalnych należy wybrać wyłącznie pojemniki na odpady zmieszane. 
 
7 

Należy wpisać ilość oraz pojemność pojemników w jakie została wyposażona nieruchomość lub altana śmietnikowa. 
 

8
 Podpis powinna/y złożyć osoba/y upoważniona/e do reprezentowania przed organami administracji publicznej podmiot 

gospodarczy. 
 

Id: B287A407-9AED-4868-A397-0D38014615F3. Projekt Strona 9



POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB 

NIEBIESKIM KOLOREM. 

1. PESEL (osoba fizyczna) 

           

NIP 

          

REGON 

         
 

     

Załącznik nr 3                                     
do Uchwały ………………………. 
Rady Miejskiej w Kluczborku                            
z dnia …………………………………      

        

        
DO-3 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI-  
nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy oraz które  

w części stanowią nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 
 

2. Dzień-Miesiąc-Rok                   

_____ - _____ - _______ 
Data złożenia deklaracji 

 

Podstawa prawna: Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399) 
Składający: Właściciel nieruchomości, na której w części zamieszkują mieszkańcy oraz w części nie zamieszkują mieszkańcy,  
a powstają odpady komunalne w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
Termin składania: W ciągu 14 dni od dnia zamieszkania lub 14 dni od powstania na nieruchomości niezamieszkałej pierwszych 
odpadów lub 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych będące podstawą ustalenia wysokości opłaty 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 
3. Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację: 

Burmistrz Miasta Kluczborka 
ul. Katowicka 1 
46-200 Kluczbork 

    
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Obowiązek złożenia deklaracji wynika z art. 6m ustawy o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach 
4. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

   pierwsza deklaracja  
                                                                                                 

  nowa deklaracja                                                                           Data zaistnienia zmiany ____-____-_______ 
       (zmiana danych będąca podstawą ustalenia wysokości opłaty)     
  

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
5. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 Właściciel nieruchomości      Współwłaściciel                                                        Najemca, dzierżawca 
 

 Użytkownik                               Zarząd/Zarządca nieruchomości wspólnej         Inny ………………………… 

    
D. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

6.    Nazwisko/ Nazwa pełna 
 
 

7.    Pierwsze imię/ Nazwa skrócona 8. Data urodzenia (dd-mm-rrrr)  
           

              ____-____-_________ 

9.   Nr telefonu (pole nieobowiązkowe) 
  
 

10.  Adres e-mail (pole nieobowiązkowe) 

    

       D.1. DANE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI 
11.    Nazwa pełna / Nazwisko i Imię (wspólników) 12.   Nazwa skrócona 

 
 

13.   Nr KRS 
 

14.   Klasa PKD 

15.   Nr telefonu (pole nieobowiązkowe) 
 
 

16.   Adres e-mail (pole nieobowiązkowe) 
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       D.2.   DANE O NIERUCHOMOŚCI- na której powstają odpady komunalne 
17.  Ulica 18. Nr domu 19. Nr lokalu 

 

20. Miejscowość 
 

21. Kod pocztowy 22. Poczta 

   

       D.3.   ADRES DO KORESPONDENCJI- jeśli jest inny, niż adres nieruchomości z D.3. 
23. Kraj 
  

24. Województwo 25. Powiat 

26. Gmina 
 

27. Ulica 28. Nr domu 29. Nr lokalu 

30. Miejscowość 
 

31. Kod pocztowy 32. Poczta 

    

        Jednocześnie oświadczam, iż odpady z nieruchomości będą zbierane w sposób1: 
 

   selektywny              selektywny  + kompostowanie odpadów                    nieselektywny 
                                                        ulegających biodegradacji 

    

E. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPŁATY 
E.1. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W CZĘŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ                                           

MIESZKAŃCY 

Stawka opłaty określona w Uchwale 
Rady Miejskiej w Kluczborku w sprawie 
wyboru metody ustalania opłaty za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalania wysokości 
tej opłaty

2 

Zbierane w 
sposób 

selektywny 

Zbierane w 
sposób 

selektywny + 
kompostowanie 

odpadów 
ulegających 

biodegradacji 

Zbierane w 
sposób 

nieselektywny 

Obniżona stawka 
dla każdej następnej 

osoby powyżej  
piątego mieszkańca 

przy zbieraniu 
selektywnym 

33. 

 
 

zł/osobę 

34. 

 
 

zł/osobę 

35. 

 
 

zł/osobę 

36. 

 
 

zł/osobę 

Liczba mieszkańców od 1 do 5 osób 

37. 
 
 
 

Liczba mieszkańców powyżej 5 osób  
(6 i więcej)

3 

38. 
 
 
 

Miesięczna kwota opłaty do 5 
mieszkańców (poz. 33, 34 lub 35 należy 
pomnożyć przez poz. 37) 

39. 
 
 
 

Miesięczna kwota opłaty za 6 i każdego 
następnego  mieszkańca  
(poz. 35 lub 36 należy pomnożyć przez 
poz. 38) 

40. 

Kwota opłaty  
(suma poz. 39 i 40) 

41. 
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E.2. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W CZĘŚCI, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ 
MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

Oświadczam, iż odpady na nieruchomości będą zbierane w sposób 4: 
                                   Selektywny                                                    Nieselektywny  

Prowadzę następujący rodzaj działalności 
5 

…………………………………………………………………………………………………………………………………....................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
w ramach której, średnio: 

a) jest zatrudnionych pracowników………………………………………………………………………………………………..…… 
oraz 

b) w szkole uczy się uczniów / studentów……………………………………………………………………………………………         
w żłobku / przedszkolu przebywa dzieci…………………………………………………………………………………..…….. 

c) lokal handlowy ma powierzchnię……………………………………………………………………………………………………. 
d) lokal gastronomiczny posiada miejsc konsumpcyjnych…………………………………………………………………... 
e) w szpitalu / internacie / pensjonacie itp. znajduje się łóżek……………………………………………………….…... 
f) znajduje się ogródków działkowych………………………………………………………………………………………………... 
g) na cmentarzu znajduje się grobów……………………………………………………………………………………………..…... 
h) inne ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Miesięczna ilość wytwarzanych odpadów wynosi …………………………………………………………………6 

 

Wielkość 
pojemników oraz 

ich przeznaczenie 
7 

Ilość 
pojemników 

na 
nieruchomości 

 
 

 

Częstotliwość 
wywozu 

pojemników w 
miesiącu 

 

Liczba 
odebranych 

pojemników w 
miesiącu 

 
 

Stawka 
opłaty za 
pojemnik 

przy zbieraniu 
w sposób 

selektywny 

Stawka opłaty 
za pojemnik 

przy zbieraniu 
w sposób 

nieselektywny 

Wysokość 
miesięcznej 

opłaty za 
pojemniki 

 

 A B C (A x B) D E F (C x D lub E) 

Pojemniki na odpady zmieszane 

60 l (0,06 m
3
) 42. 43. 44.   45. 

120 l (0,12 m
3
) 46. 47. 48.   49. 

240 l (0,24 m
3
) 50. 51. 52.   53. 

360 l (0,36 m
3
) 54. 55. 56.   57. 

660 l (0,66 m
3
) 58. 59. 60.   61. 

1100 l (1,1 m
3
) 62. 63. 64.   65. 

Pojemniki na odpady suche 

60 l (0,06 m
3
) 66. 67. 68.  X 69. 

120 l (0,12 m
3
) 70. 71. 72.  X 73. 

240 l (0,24 m
3
) 74. 75. 76.  X 77. 

360 l (0,36 m
3
) 78. 79. 80.  X 81. 

660 l (0,66 m
3
) 82. 83. 84.  X 85. 

1100 l (1,1 m
3
) 86. 87. 88.  X 89. 

Kwota opłaty (należy zsumować pozycje z kolumny F - poz. 45-89)  90. 

  

F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  
Łączna kwota opłaty po zaokrągleniu do pełnych złotych 

(suma poz. 41 oraz 90) 

91. 
zł/miesiąc 

       

G. SPOSÓB GROMADZENIA ODPADÓW 

Pojemniki przeznaczone wyłącznie dla składającego deklaracje  

Pojemniki wspólne w altanie śmietnikowej   

Adres, lokalizacja altany śmietnikowej
8 

 

 
 

Pojemniki na nieruchomości 

Przeznaczenie pojemnika
9 

Pojemność Ilość [szt.] 

Pojemnik na odpady suche   

Pojemnik na odpady zmieszane   

Pojemnik na odpady ulegające biodegradacji   
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POUCZENIE 
W przypadku nie wpłacenia określonych ustawowo terminach kwoty opłaty z poz. 91 lub wpłacenia jej w niepełnej 
wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17 
czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 299, poz. 1954 z późn. zm.). 

Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel 
nieruchomości jest obowiązany złożyć do właściwego organu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania oraz 14 dni od powstania na nieruchomości 
niezamieszkałej pierwszych odpadów. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości 
należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć 
deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy w razie niezłożenia 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do 
danych zawartych w deklaracji właściwy organ określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki. 

 Załączniki:  
1) Do pierwszej deklaracji należy dołączyć kserokopię umowy na odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorcą 

świadczącym usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych lub kserokopię ostatniego dowodu wpłaty, 
2) w odniesieniu do nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy dokument potwierdzający miejsce 

zamieszkania, jeżeli jest inne niż miejsce zameldowania na terenie Gminy Kluczbork, 
3) w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, właściwy dokument 

potwierdzający aktualny status prowadzonej działalności gospodarczej, 
4) w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne- plan sytuacyjny lub mapa w skali 1:500 z zaznaczonym miejscem lokalizacji pojemników. 

Oświadczam, iż dane zawarte w niniejszej deklaracji są zgodne z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Kluczbork, jednocześnie oświadczam, iż zobowiązuję się zgłaszać każdorazową zmianę zaistniałą na 
terenie nieruchomości, której dotyczy deklaracja. 

 
 
    Data…………………………………….                                         …….……………………………………………………………….. 
                                                                                                                                    Podpis

 

 

 

H. ADNOTACJE ORGANU 

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

Data wpływu 
 

……………………………….. 

Podpis przyjmującego 
deklarację 

 

……………………………………… 

Data sprawdzenia 
 
 

………………………………… 

Podpis sprawdzającego 
deklarację 

 
 

……………………………………… 
 

Objaśnienia: 
1 Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązywania się z obowiązku selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę za odbiór odpadów zmieszanych wraz z zaległymi odsetkami. 
2 W zależności od zadeklarowanego sposobu zbierania odpadów należy wybrać właściwą stawkę opłaty za osobę. 
3 Dla nieruchomości zamieszkałych przez więcej niż 5 osób (6 i więcej) zastosowano niższą stawkę opłaty za każdą osobę powyżej 5. 

Należy odrębnie wpisać liczbę do 5 osób oraz odrębnie powyżej 5 osób (6 i następne) i obliczyć opłatę. Niższa stawka za 6 i każdą 
następną osobę może być zastosowana wyłącznie, gdy zadeklarowano jedną z metod selektywnego zbierania odpadów. Dla 
nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej w poz. 37 należy wpisać liczbę osób objętych stawką zasadniczą, a w poz. 38  pozostałą 
liczbę osób objętą obniżoną stawką.  

4 Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązywania się z obowiązku selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę za odprowadzanie odpadów zmieszanych wraz z zaległymi 
odsetkami. 

5 Należy dokładnie opisać prowadzoną działalność. 
6 Ilość wytwarzanych odpadów należy wyliczyć zgodnie z normatywem określonym odrębną uchwałą 

(jednostka charakteryzująca źródło wytwarzanych odpadów x normatyw). Normatyw stanowi  wskazówkę przy obliczeniu miesięcznej 
ilości wytworzonych odpadów komunalnych. 

7 Przy wyborze metody selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy wybrać pojemniki na odpady zmieszane oraz odpady 
suche. Sugerowany podział pojemników proporcjonalnie w stosunku 1:1. Przy wyborze metody nieselektywnego zbierania odpadów 
komunalnych należy wybrać wyłącznie pojemniki na odpady zmieszane. 

8 W przypadku korzystania z pojemników wspólnie z innymi nieruchomościami, należy dokładnie określić lokalizację altany 
śmietnikowej oraz wskazać nieruchomości korzystające ze wspólnych pojemników. 

9 Należy wpisać ilość oraz pojemność pojemników w jakie została wyposażona nieruchomość lub altana śmietnikowa    uwzględniając 
część zamieszkałą oraz niezamieszkałą. 
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Układ informacji i powiązań między danymi 
w formacie danych XML

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsd:schema xmlns="http://crd.gov.pl/" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" 
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" 
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" 
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" 
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" 
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
targetNamespace="http://crd.gov.pl/" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified">
  <xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd"/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" 
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" 
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd"/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" 
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xs
d"/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" 
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" 
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.
xsd"/>
  <xsd:complexType name="DokumentTyp">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp" 
minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp" 
minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentuTyp" 
minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:element name="Dokument" type="DokumentTyp"/>
  <xsd:complexType name="TrescDokumentuTyp">
    <xsd:complexContent>
      <xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="NumerDeklaracji" type="NumerDeklaracjiTyp"/>
          <xsd:element name="PowodZlozeniaDeklaracji" 
type="PowodZlozeniaDeklaracjiTyp"/>
          <xsd:element name="DataZaistnieniaZmian" type="xsd:date"/>
          <xsd:element name="MiejsceSkladaniaDeklaracji" 
type="str:Tekst2000Typ"/>
          <xsd:element name="DataWypelnieniaDeklaracji" type="xsd:date"/>
          <xsd:element name="DataUtworzeniaDokumentu" type="xsd:date"/>
          <xsd:element name="DaneSkladajacegoDeklaracje" 
type="DaneSkladajacegoDeklaracjeTyp"/>
          <xsd:element name="Nieruchomosc" type="NieruchomoscTyp"/>
          <xsd:element name="Podmiot" type="PodmiotTyp"/>
          <xsd:element name="GromadzenieOdpadow" type="GromadzenieOdpadowTyp"/>
          <xsd:element name="Oplata" type="OplataTyp"/>
        </xsd:sequence>
      </xsd:extension>
    </xsd:complexContent>
  </xsd:complexType>
  <xsd:simpleType name="NumerDeklaracjiTyp">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="100"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:simpleType name="PowodZlozeniaDeklaracjiTyp">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:enumeration value="1">

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 28 maja 2014 r.
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        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>pierwsza deklaracja</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="4">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>nowa deklaracja</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="2">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>korekta deklaracji</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:complexType name="DaneSkladajacegoDeklaracjeTyp">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="oso:Nazwisko" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="oso:Imie" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="NieruchomoscTyp">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="AdresNieruchomosci" type="AdresTyp"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="AdresTyp">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="adr:Kraj"/>
      <xsd:element ref="adr:Wojewodztwo"/>
      <xsd:element ref="adr:Powiat"/>
      <xsd:element ref="adr:Gmina"/>
      <xsd:element ref="adr:Miejscowosc"/>
      <xsd:element ref="adr:Ulica" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="adr:Budynek"/>
      <xsd:element ref="adr:Lokal" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="adr:KodPocztowy" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="adr:Poczta" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:simpleType name="PojemnikiNaWylacznoscTyp">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:enumeration value="1">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Pojemniki przeznaczone wyłącznie dla składającego 
deklarację</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="2">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Pojemniki wspólne w altanie 
śmietnikowej</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:complexType name="PodmiotTyp">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="RodzajWlasnosci" type="RodzajWlasnosciTyp"/>
      <xsd:element name="RodzajWlasnosciInny" type="str:Tekst200Typ" 
minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="RodzajPodmiotu" type="RodzajPodmiotuTyp"/>
      <xsd:element name="Osoba" type="OsobaTyp" minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="Instytucja" type="InstytucjaTyp" minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="AdresZamieszkania" type="AdresTyp"/>
      <xsd:element name="DaneKontaktowe" type="DaneKontaktoweTyp" 
minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
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  <xsd:simpleType name="RodzajWlasnosciTyp">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:enumeration value="1">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Właściciel nieruchomości</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="2">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Współwłaściciel</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="4">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Najemca, dzierŜawca</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="8">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>UŜytkownik</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="1024">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Zarządca nieruchomości współnej</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="2048">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Inny</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:simpleType name="RodzajPodmiotuTyp">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:enumeration value="1">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>osoba fizyczna</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="2">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>osoba prawna</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="4">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>jednostka organizacyjna, w tym spółka, nie 
posiadająca osobowości prawnej</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:complexType name="OsobaTyp">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="oso:Nazwisko" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="oso:Imie" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="oso:PESEL" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="oso:DataUrodzenia" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="InstytucjaTyp">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="inst:NazwaInstytucji" minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="NazwaInstytucjiSkrocona" type="str:Tekst2000Typ" 
minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="inst:NIP" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="inst:REGON" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
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  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="DaneKontaktoweTyp">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="adr:Email" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="adr:Telefon" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="GromadzenieOdpadowTyp">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="TypZbiorkiGrupa" type="TypZbiorkiGrupaTyp" 
minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:simpleType name="TypZbiorkiGrupaTyp">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:enumeration value="A">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>selektywny</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="B">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>selektywny + kompostowanie odpadów ulegających 
biodegradacji</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="C">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>nieselektywny</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:complexType name="OplataTyp">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="OplataZamieszkale" type="OplataZamieszkaleTyp" 
minOccurs="0" maxOccurs="999"/>
      <xsd:element name="OplataPodsumowanie" type="OplataPodsumowanieTyp"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="OplataZamieszkaleTyp">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Podstawa" type="xsd:float"/>
      <xsd:element name="StawkaZmieszane" type="xsd:float"/>
      <xsd:element name="Kwota" type="xsd:float"/>
      <xsd:element name="KodSystemowy" type="str:Tekst65Typ"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="OplataPodsumowanieTyp">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="OplataSuma" type="xsd:float"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:schema>
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xsl:stylesheet 
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" xmlns:wnio="http://crd.gov.pl/"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" 
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" 
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" 
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" 
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" 
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" version="1.0" 
xsi:schemaLocation="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform 
http://www.w3.org/2007/schema-for-xslt20.xsd">
<xsl:template match="/"><html><head><title></title><style>body { font-family: 
arial; font-size: 10pt;}p { margin: 0px; }a { color: #000066; text-decoration: 
none; }table { border-collapse: collapse; }thead { vertical-align: bottom; 
text-align: center; font-weight: bold; }tfoot { text-align: center; font-weight:
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bold; }th { text-align: left; padding-left: 0.20em; padding-right: 0.20em; 
padding-top: 0.20em; padding-bottom: 0.20em; vertical-align: top; }td { 
padding-left: 0.20em; padding-right: 0.20em; padding-top: 0.20em; 
padding-bottom: 0.20em; vertical-align: top; }img { margin: 0.15em; 
vertical-align: middle; }.mpdf_TD_disabled { background-color: #E3E3E3 
!important; }</style><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; 
charset=utf-8"/></head><body><table style="overflow: wrap; empty-cells: show; 
width: 100%;" dir="ltr" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: left; vertical-align: top; height: 90px; width: 200px;">
<table class="mpdf_TABLE" style="width: 200px;" border="1">
<tbody>
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="text-align: center; vertical-align: middle; 
background-color: #e3e3e3;"><span style="font-size: x-small;"> <strong>1. PESEL 
(osoba fizyczna)</strong> </span></td>
</tr>
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span 
style="font-size: x-small;"> <xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Podmiot/wnio:Osoba/oso:PESEL"/>
&#160; </span></td>
</tr>
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="text-align: center; vertical-align: middle; 
background-color: #e3e3e3;"><span style="font-size: x-small;"> 
<strong>NIP</strong> </span></td>
</tr>
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span 
style="font-size: x-small;"> <xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Podmiot/wnio:Instytucja/inst:NI
P"/>&#160; </span></td>
</tr>
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="text-align: center; vertical-align: middle; 
background-color: #e3e3e3;"><span style="font-size: x-small;"> 
<strong>REGON</strong> </span></td>
</tr>
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span 
style="font-size: x-small;"> <xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Podmiot/wnio:Instytucja/inst:RE
GON"/>&#160; </span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
x-small;"> <strong><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:NumerDeklaracji"/></strong><br 
/> </span></td>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle; width: 150px;"><span 
style="font-size: x-small;"> Załącznik nr 1<br /> do Uchwały .....<br /> Rady 
Miejskiej w Kluczborku<br /> z dnia .............. </span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="padding: 10px;">
<h1 style="font-size: 14px; text-align: left;">DO-1</h1>
<h1 style="font-size: 14px; text-align: center;">DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY 
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI<br />nieruchomości, na kt&#243;rych 
zamieszkują mieszkańcy<sup>1</sup></h1>
<p>&#160;</p>
<div style="width: 25%; border: 1px solid black; height: 50px; margin: 0 auto; 
padding: 5px; text-align: center; background-color: #ffffff;"><sup>2. Dzień - 
Miesiąc - Rok</sup><br /> <xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:DataUtworzeniaDokumentu"/></div
>
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<p>&#160;</p>
</div>
<div style="background-color: #e3e3e3; border: 1px solid black;">
<p><strong>Podstawa prawna:</strong> Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399)</p>
<p><strong>Składający:</strong> Właściciel nieruchomości, na kt&#243;rej 
zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach</p>
<p><strong>Termin składania:</strong> W ciągu 14 dni od dnia zamieszkania lub 14
dni od dnia, w kt&#243;rym nastąpiły zmiany danych określonychw deklaracji.</p>
</div>
<table class="mpdf_TABLE" style="table-layout: fixed; overflow: wrap; 
empty-cells: show; border: 1px solid #000000; width: 100%;" dir="ltr" border="1"
cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="width: 20%; background-color: #e3e3e3; padding: 
5px;"><strong>A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI</strong>
<table style="table-layout: fixed; overflow: wrap; empty-cells: show; 
background-color: #ffffff; border: 1px solid #000000; width: 100%;" dir="ltr" 
border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td class="mpdf_TD">3. Nazwa i adres siedziby organu, do kt&#243;rego naleŜy 
złoŜyć deklaracja:<br /><br /> <span style="font-size: 14px; font-weight: 
bold;"> <xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:MiejsceSkladaniaDeklaracji"/> 
</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table class="mpdf_TABLE" style="table-layout: fixed; overflow: wrap; 
empty-cells: show; border: 1px solid #000000; width: 100%;" dir="ltr" border="1"
cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="width: 20%; background-color: #e3e3e3; padding: 
5px;"><strong>B. OBOWIĄZEK ZŁOśENIA DEKLARACJI</strong>
<table style="table-layout: fixed; overflow: wrap; empty-cells: show; 
background-color: #fff; border: 1px solid #000000; width: 100%;" dir="ltr" 
border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td class="mpdf_TD" colspan="2">Obowiązek złoŜenia deklaracji wynika z art. 6k 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach<br /> 4. Cel złoŜenia 
deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)</td>
</tr>
<tr>
<td class="mpdf_TD"><strong><xsl:if 
test="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:PowodZlozeniaDeklaracji = '1'">
[X] pierwsza deklaracja&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>[&#160;&#160;] nowa 
deklaracja&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>[&#160;&#160;] korekta 
deklaracji&#160;&#160;&#160;&#160;</xsl:if>
<xsl:if test="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:PowodZlozeniaDeklaracji =
'4'">
[&#160;&#160;] pierwsza deklaracja&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>[X] nowa 
deklaracja&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>[&#160;&#160;] korekta 
deklaracji&#160;&#160;&#160;&#160;</xsl:if>
<xsl:if test="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:PowodZlozeniaDeklaracji =
'2'">
[&#160;&#160;] pierwsza deklaracja&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>[&#160;&#160;] 
nowa deklaracja&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>[X] korekta 
deklaracji&#160;&#160;&#160;&#160;</xsl:if>
&#160;</strong></td>
<td class="mpdf_TD" style="text-align: right; vertical-align: bottom;"> 
<xsl:choose>
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<xsl:when test="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:DataZaistnieniaZmian !=
''">
  <strong>Data zaistnienia zmiany: <xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:DataZaistnieniaZmian"/></strong
>  
</xsl:when>
 
</xsl:choose>
 </td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table class="mpdf_TABLE" style="table-layout: fixed; overflow: wrap; 
empty-cells: show; border: 1px solid #000000; width: 100%;" dir="ltr" border="1"
cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="width: 20%; background-color: #e3e3e3; padding: 
5px;"><strong>C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOśENIA DEKLARACJI</strong>
<table style="table-layout: fixed; overflow: wrap; empty-cells: show; 
background-color: #fff; border: 1px solid #000000; width: 100%;" dir="ltr" 
border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="width: 20%;">5. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy 
kwadrat)<br /> <strong><xsl:if 
test="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Podmiot/wnio:RodzajWlasnosci = 
'1'">
[X] Właściciel nieruchomości&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>[&#160;&#160;] 
Współwłaściciel&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>[&#160;&#160;] Najemca, 
dzierŜawca&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>[&#160;&#160;] 
UŜytkownik&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>[&#160;&#160;] Zarządca nieruchomości 
współnej&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>[&#160;&#160;] 
Inny&#160;&#160;&#160;&#160;</xsl:if>
<xsl:if 
test="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Podmiot/wnio:RodzajWlasnosci = 
'2'">
[&#160;&#160;] Właściciel nieruchomości&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>[X] 
Współwłaściciel&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>[&#160;&#160;] Najemca, 
dzierŜawca&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>[&#160;&#160;] 
UŜytkownik&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>[&#160;&#160;] Zarządca nieruchomości 
współnej&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>[&#160;&#160;] 
Inny&#160;&#160;&#160;&#160;</xsl:if>
<xsl:if 
test="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Podmiot/wnio:RodzajWlasnosci = 
'4'">
[&#160;&#160;] Właściciel 
nieruchomości&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>[&#160;&#160;] 
Współwłaściciel&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>[X] Najemca, 
dzierŜawca&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>[&#160;&#160;] 
UŜytkownik&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>[&#160;&#160;] Zarządca nieruchomości 
współnej&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>[&#160;&#160;] 
Inny&#160;&#160;&#160;&#160;</xsl:if>
<xsl:if 
test="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Podmiot/wnio:RodzajWlasnosci = 
'8'">
[&#160;&#160;] Właściciel 
nieruchomości&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>[&#160;&#160;] 
Współwłaściciel&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>[&#160;&#160;] Najemca, 
dzierŜawca&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>[X] 
UŜytkownik&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>[&#160;&#160;] Zarządca nieruchomości 
współnej&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>[&#160;&#160;] 
Inny&#160;&#160;&#160;&#160;</xsl:if>
<xsl:if 
test="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Podmiot/wnio:RodzajWlasnosci = 
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'1024'">
[&#160;&#160;] Właściciel 
nieruchomości&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>[&#160;&#160;] 
Współwłaściciel&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>[&#160;&#160;] Najemca, 
dzierŜawca&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>[&#160;&#160;] 
UŜytkownik&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>[X] Zarządca nieruchomości 
współnej&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>[&#160;&#160;] 
Inny&#160;&#160;&#160;&#160;</xsl:if>
<xsl:if 
test="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Podmiot/wnio:RodzajWlasnosci = 
'2048'">
[&#160;&#160;] Właściciel 
nieruchomości&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>[&#160;&#160;] 
Współwłaściciel&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>[&#160;&#160;] Najemca, 
dzierŜawca&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>[&#160;&#160;] 
UŜytkownik&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>[&#160;&#160;] Zarządca nieruchomości 
współnej&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>[X] Inny&#160;&#160;&#160;&#160;</xsl:if>
<xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Podmiot/wnio:RodzajWlasnosciInn
y"/>&#160;</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table class="mpdf_TABLE" style="table-layout: fixed; overflow: wrap; 
empty-cells: show; border: 1px solid #000000; width: 100%;" dir="ltr" border="1"
cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="background-color: #e3e3e3; padding: 5px;"><strong>D. 
DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ</strong>
<table class="mpdf_TABLE" style="table-layout: fixed; overflow: wrap; 
empty-cells: show; background-color: #fff; border: 1px solid #000000; width: 
100%;" dir="ltr" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="vertical-align: top; text-align: left; border: 1px 
solid  black;" colspan="4"><sup>6. Nazwisko / Pełna nazwa</sup><br />  
<xsl:choose>
 
<xsl:when 
test="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Podmiot/wnio:RodzajPodmiotu = 
'1'">
 <xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Podmiot/wnio:Osoba/oso:Nazwisko
"/>&#160; 
</xsl:when>
 
<xsl:otherwise>
 <xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Podmiot/wnio:Instytucja/inst:Na
zwaInstytucji"/>&#160; 
</xsl:otherwise>
 
</xsl:choose>
 </td>
<td class="mpdf_TD" style="vertical-align: top; border: 1px solid  black;" 
colspan="4"><sup>7. Pierwsze imię / Nazwa skr&#243;cona</sup><br />  
<xsl:choose>
 
<xsl:when 
test="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Podmiot/wnio:RodzajPodmiotu = 
'1'">
 <xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Podmiot/wnio:Osoba/oso:Imie"/>&
#160; 
</xsl:when>
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<xsl:otherwise>
 <xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Podmiot/wnio:Instytucja/wnio:Na
zwaInstytucjiSkrocona"/>&#160; 
</xsl:otherwise>
 
</xsl:choose>
 </td>
<td class="mpdf_TD" style="vertical-align: top; border: 1px solid  black;" 
colspan="4"><sup>8. Data urodzenia (dd-mm-rrrr)</sup><br />  
<xsl:choose>
 
<xsl:when 
test="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Podmiot/wnio:RodzajPodmiotu = 
'1'">
 
<table style="width: 100%; margin: 0; height: 15px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; height: 5px; vertical-align: 
bottom;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Podmiot/wnio:Osoba/oso:DataUrod
zenia"/></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; height: 5px; vertical-align: bottom;"><span 
style="font-size: xx-small;">(dot. os&#243;b fizycznych)</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
 
</xsl:when>
 
</xsl:choose>
 </td>
</tr>
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="vertical-align: top; border: 1px solid  black;" 
colspan="6"><sup>9. Nr telefonu (pole nieobowiązkowe)</sup><br /> <xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Podmiot/wnio:DaneKontaktowe/adr
:Telefon"/>&#160;</td>
<td class="mpdf_TD" style="vertical-align: top; border: 1px solid  black;" 
colspan="6"><sup>10. Adres e-mail (pole nieobowiązkowe)</sup><br /> 
<xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Podmiot/wnio:DaneKontaktowe/adr
:Email"/>&#160;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table class="mpdf_TABLE" style="table-layout: fixed; overflow: wrap; 
empty-cells: show; border: 1px solid #000000; width: 100%;" dir="ltr" border="1"
cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="background-color: #e3e3e3; padding: 
5px;"><strong>D.1. DANE NIERUCHOMOŚCI - na kt&#243;rej powstają odpady 
komunalne<sup>2</sup></strong>
<table class="mpdf_TABLE" style="table-layout: fixed; overflow: wrap; 
empty-cells: show; background-color: #fff; border: 1px solid #000000; width: 
100%;" dir="ltr" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="vertical-align: top; border: 1px solid  black;" 
colspan="6"><sup>11. Ulica</sup><br /> <xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Nieruchomosc/wnio:AdresNierucho
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mosci/adr:Ulica"/>&#160;</td>
<td class="mpdf_TD" style="vertical-align: top; border: 1px solid  black;" 
colspan="3"><sup>12. Nr domu</sup><br /> <xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Nieruchomosc/wnio:AdresNierucho
mosci/adr:Budynek"/>&#160;</td>
<td class="mpdf_TD" style="vertical-align: top; border: 1px solid  black;" 
colspan="3"><sup>13. Nr lokalu</sup><br /> <xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Nieruchomosc/wnio:AdresNierucho
mosci/adr:Lokal"/>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="vertical-align: top; border: 1px solid  black;" 
colspan="6"><sup>14. Miejscowość</sup><br /> <xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Nieruchomosc/wnio:AdresNierucho
mosci/adr:Miejscowosc"/>&#160;</td>
<td class="mpdf_TD" style="vertical-align: top; border: 1px solid  black;" 
colspan="3"><sup>15. Kod pocztowy</sup><br /> <xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Nieruchomosc/wnio:AdresNierucho
mosci/adr:KodPocztowy"/>&#160;</td>
<td class="mpdf_TD" style="vertical-align: top; border: 1px solid  black;" 
colspan="3"><sup>16. Poczta</sup><br /> <xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Nieruchomosc/wnio:AdresNierucho
mosci/adr:Poczta"/>&#160;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table class="mpdf_TABLE" style="table-layout: fixed; overflow: wrap; 
empty-cells: show; border: 1px solid #000000; width: 100%;" dir="ltr" border="1"
cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="width: 20%; background-color: #e3e3e3; padding: 
5px;"><strong>D.2. ADRES DO KORESPONDENCJI - jeśli jest inny, niŜ adres 
nieruchomości z D.1.</strong>
<table class="mpdf_TABLE" style="table-layout: fixed; overflow: wrap; 
empty-cells: show; background-color: #fff; border: 1px solid #000000; width: 
100%;" dir="ltr" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="vertical-align: top; border: 1px solid  black;" 
colspan="4"><sup>17. Kraj</sup><br /> <xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Podmiot/wnio:AdresZamieszkania/
adr:Kraj"/>&#160;</td>
<td class="mpdf_TD" style="vertical-align: top; border: 1px solid  black;" 
colspan="4"><sup>18. Wojew&#243;dztwo</sup><br /> <xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Podmiot/wnio:AdresZamieszkania/
adr:Wojewodztwo"/>&#160;</td>
<td class="mpdf_TD" style="vertical-align: top; border: 1px solid  black;" 
colspan="4"><sup>19. Powiat</sup><br /> <xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Podmiot/wnio:AdresZamieszkania/
adr:Powiat"/>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="vertical-align: top; border: 1px solid  black;" 
colspan="4"><sup>20. Gmina</sup><br /> <xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Podmiot/wnio:AdresZamieszkania/
adr:Gmina"/>&#160;</td>
<td class="mpdf_TD" style="vertical-align: top; border: 1px solid  black;" 
colspan="4"><sup>21. Ulica</sup><br /> <xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Podmiot/wnio:AdresZamieszkania/
adr:Ulica"/>&#160;</td>
<td class="mpdf_TD" style="vertical-align: top; border: 1px solid  black;" 
colspan="2"><sup>22. Nr domu</sup><br /> <xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Podmiot/wnio:AdresZamieszkania/
adr:Budynek"/>&#160;</td>
<td class="mpdf_TD" style="vertical-align: top; border: 1px solid  black;" 
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colspan="2"><sup>23. Nr lokalu</sup><br /> <xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Podmiot/wnio:AdresZamieszkania/
adr:Lokal"/>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="vertical-align: top; border: 1px solid  black;" 
colspan="6"><sup>24. Miejscowość</sup><br /> <xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Podmiot/wnio:AdresZamieszkania/
adr:Miejscowosc"/>&#160;</td>
<td class="mpdf_TD" style="vertical-align: top; border: 1px solid  black;" 
colspan="3"><sup>25. Kod pocztowy</sup><br /> <xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Podmiot/wnio:AdresZamieszkania/
adr:KodPocztowy"/>&#160;</td>
<td class="mpdf_TD" style="vertical-align: top; border: 1px solid  black;" 
colspan="3"><sup>26. Poczta</sup><br /> <xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Podmiot/wnio:AdresZamieszkania/
adr:Poczta"/>&#160;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table class="mpdf_TABLE" style="table-layout: fixed; overflow: wrap; 
empty-cells: show; border: 1px solid #000000; width: 100%;" dir="ltr" border="1"
cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="width: 20%; background-color: #e3e3e3; padding: 
5px;">Jednocześnie oświadczam, iŜ odpady z nieruchomości będą zbierane w 
spos&#243;b<sup>3</sup>:
<table class="mpdf_TABLE" style="table-layout: fixed; overflow: wrap; 
empty-cells: show; background-color: #fff; border: 1px solid #000000; width: 
100%;" dir="ltr" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black;" 
colspan="12"><strong><xsl:if 
test="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:GromadzenieOdpadow/wnio:TypZbiork
iGrupa = 'A'">
[X] selektywny&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>[&#160;&#160;] selektywny + 
kompostowanie odpadów ulegających 
biodegradacji&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>[&#160;&#160;] 
nieselektywny&#160;&#160;&#160;&#160;</xsl:if>
<xsl:if 
test="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:GromadzenieOdpadow/wnio:TypZbiork
iGrupa = 'B'">
[&#160;&#160;] selektywny&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>[X] selektywny + 
kompostowanie odpadów ulegających 
biodegradacji&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>[&#160;&#160;] 
nieselektywny&#160;&#160;&#160;&#160;</xsl:if>
<xsl:if 
test="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:GromadzenieOdpadow/wnio:TypZbiork
iGrupa = 'C'">
[&#160;&#160;] selektywny&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>[&#160;&#160;] selektywny 
+ kompostowanie odpadów ulegających 
biodegradacji&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>[X] 
nieselektywny&#160;&#160;&#160;&#160;</xsl:if>
</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table class="mpdf_TABLE" style="table-layout: fixed; overflow: wrap; 
empty-cells: show; border: 1px solid #000000; width: 100%;" dir="ltr" border="1"
cellspacing="0" cellpadding="0">
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<tbody>
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="width: 20%; background-color: #e3e3e3; padding: 
5px;"><strong>D.3. SPOS&#211;B GROMADZENIA ODPAD&#211;W</strong>
<table class="mpdf_TABLE" style="table-layout: fixed; overflow: wrap; 
empty-cells: show; background-color: #fff; border: 1px solid #000000; width: 
100%;" dir="ltr" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
background-color: #f2f2f2;" colspan="10">Pojemniki przeznaczone wyłącznie dla 
składającego deklarację</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; text-align: 
center; vertical-align: middle;" colspan="2"> 
<xsl:choose>
 
<xsl:when 
test="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Nieruchomosc/wnio:NieruchomoscDan
eDodatkowe/wnio:PojemnikiNaWylacznosc = '1'">
 [X] 
</xsl:when>
 
<xsl:otherwise>
 [&#160;&#160;] 
</xsl:otherwise>
 
</xsl:choose>
 </td>
</tr>
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
background-color: #f2f2f2;" colspan="10">Pojemniki wsp&#243;lne w altanie 
śmietnikowej</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; text-align: 
center; vertical-align: middle;" colspan="2"> 
<xsl:choose>
 
<xsl:when 
test="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Nieruchomosc/wnio:NieruchomoscDan
eDodatkowe/wnio:PojemnikiNaWylacznosc = '2'">
 [X] 
</xsl:when>
 
<xsl:otherwise>
 [&#160;&#160;] 
</xsl:otherwise>
 
</xsl:choose>
 </td>
</tr>
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
background-color: #f2f2f2; height: 70px;" colspan="4">Adres, lokalizacja altany 
śmietnikowej<sup>4</sup></td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black;" 
colspan="8"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Nieruchomosc/wnio:NieruchomoscD
aneDodatkowe/wnio:LokalizacjaAltany"/></td>
</tr>
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
background-color: #f2f2f2; text-align: center;" colspan="12"><strong>Pojemniki 
na nieruchomości</strong></td>
</tr>
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
background-color: #f2f2f2;" colspan="4"><strong>Przeznaczenie 
pojemnika</strong><sup>5</sup></td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
background-color: #f2f2f2;" colspan="4"><strong>Pojemność [w 
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litrach]</strong></td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
background-color: #f2f2f2;" colspan="4"><strong>Ilość [szt.]</strong></td>
</tr>
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
background-color: #f2f2f2;" colspan="4">Pojemnik na odpady suche</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black;" 
colspan="4"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Nieruchomosc/wnio:NieruchomoscD
aneDodatkowe/wnio:PojemnoscPojOdpadySuche"/>&#160;</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black;" 
colspan="4"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Nieruchomosc/wnio:NieruchomoscD
aneDodatkowe/wnio:IloscPojOdpadySuche"/>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
background-color: #f2f2f2;" colspan="4">Pojemnik na odpady zmieszane</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black;" 
colspan="4"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Nieruchomosc/wnio:NieruchomoscD
aneDodatkowe/wnio:PojemnoscPojOdpadyZmieszane"/>&#160;</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black;" 
colspan="4"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Nieruchomosc/wnio:NieruchomoscD
aneDodatkowe/wnio:IloscPojOdpadyZmieszane"/>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
background-color: #f2f2f2;" colspan="4">Pojemnik na odpady ulegające 
biodegradacji</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black;" 
colspan="4"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Nieruchomosc/wnio:NieruchomoscD
aneDodatkowe/wnio:PojemnoscPojOdpadyBiodegradowalne"/>&#160;</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black;" 
colspan="4"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Nieruchomosc/wnio:NieruchomoscD
aneDodatkowe/wnio:IloscPojOdpadyBiodegradowalne"/>&#160;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table class="mpdf_TABLE" style="table-layout: fixed; overflow: wrap; 
empty-cells: show; border: 1px solid #000000; width: 100%;" dir="ltr" border="1"
cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="width: 20%; background-color: #e3e3e3; padding: 
5px;"><strong>E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI</strong>
<table class="mpdf_TABLE" style="table-layout: fixed; overflow: wrap; 
empty-cells: show; background-color: #fff; border: 1px solid #000000; width: 
100%;" dir="ltr" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="width: 33%; padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: middle; background-color: #f2f2f2; height: 10px;" rowspan="2" 
colspan="4"><span style="font-size: x-small;"><strong>Stawka opłaty</strong> 
określona w Uchwale Rady Miejskiej w Kluczborku w sprawie wyboru metody 
ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości
tej opłaty <sup>4</sup></span></td>
<td class="mpdf_TD" style="width: 16%; padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; background-color: #f2f2f2;" colspan="2"><span 
style="font-size: x-small;">Zbierane w spos&#243;b selektywny</span></td>
<td class="mpdf_TD" style="width: 16%; padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; background-color: #f2f2f2;" colspan="2"><span 
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style="font-size: x-small;">Zbierane w spos&#243;b selektywny + kompostowanie 
odpad&#243;w ulegających biodegradacji</span></td>
<td class="mpdf_TD" style="width: 16%; padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; background-color: #f2f2f2;" colspan="2"><span 
style="font-size: x-small;">Zbierane w spos&#243;b nieselektywny</span></td>
<td class="mpdf_TD" style="width: 16%; padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; background-color: #f2f2f2;" colspan="2"><span 
style="font-size: x-small;">ObniŜona stawka dla kaŜdej następnej osoby powyŜej 
piątego mieszkańca przy zbieraniu selektywnym</span></td>
</tr>
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top;" colspan="2"><sup>23.</sup>
<table style="width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; height: 15px;"><span style="font-size: normal;"> 

<xsl:choose>
 
<xsl:when 
test="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:GromadzenieOdpadow/wnio:TypZbiork
iGrupa = 'A'">
     <xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataZamieszkale[w
nio:KodSystemowy='5745_A_30']/wnio:StawkaZmieszane"/>     
</xsl:when>
 
<xsl:otherwise>
  &#160;  
</xsl:otherwise>
 
</xsl:choose>
  </span></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: right;"><span style="font-size: 
x-small;"><strong>zł/osobę</strong></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; height: 10px;" colspan="2"><sup>24.</sup>
<table style="width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; height: 15px;"><span style="font-size: normal;"> 

<xsl:choose>
 
<xsl:when 
test="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:GromadzenieOdpadow/wnio:TypZbiork
iGrupa = 'B'">
     <xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataZamieszkale[w
nio:KodSystemowy='5745_B_30']/wnio:StawkaZmieszane"/>     
</xsl:when>
 
<xsl:otherwise>
  &#160;  
</xsl:otherwise>
 
</xsl:choose>
  </span></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: right;"><span style="font-size: 
x-small;"><strong>zł/osobę</strong></span></td>
</tr>
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</tbody>
</table>
</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; height: 10px;" colspan="2"><sup>25.</sup>
<table style="width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; height: 15px;"><span style="font-size: normal;"> 

<xsl:choose>
 
<xsl:when 
test="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:GromadzenieOdpadow/wnio:TypZbiork
iGrupa = 'C'">
     <xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataZamieszkale[w
nio:KodSystemowy='5745_C_30']/wnio:StawkaZmieszane"/>     
</xsl:when>
 
<xsl:otherwise>
  &#160;  
</xsl:otherwise>
 
</xsl:choose>
  </span></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: right;"><span style="font-size: 
x-small;"><strong>zł/osobę</strong></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; height: 10px;" colspan="2"><sup>26.</sup>
<table style="width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; height: 15px;"><span style="font-size: normal;"> 

<xsl:choose>
 
<xsl:when 
test="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:GromadzenieOdpadow/wnio:TypZbiork
iGrupa = 'A'">
     <xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataZamieszkale[w
nio:KodSystemowy='5745_A_31']/wnio:StawkaZmieszane"/>     
</xsl:when>
 
<xsl:when 
test="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:GromadzenieOdpadow/wnio:TypZbiork
iGrupa = 'B'">
     <xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataZamieszkale[w
nio:KodSystemowy='5745_B_31']/wnio:StawkaZmieszane"/>     
</xsl:when>
 
<xsl:otherwise>
  &#160;  
</xsl:otherwise>
 
</xsl:choose>
  </span></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: right;"><span style="font-size: 
x-small;"><strong>zł/osobę</strong></span></td>
</tr>
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</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: middle; background-color: #f2f2f2; height: 10px;" 
colspan="4"><span style="font-size: x-small;">Liczba mieszkańc&#243;w od 1 do 5 
os&#243;b</span></td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top;" colspan="8"><sup>27.</sup>
<table style="width: 100%; height: 30px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;">  
<xsl:choose>
 
<xsl:when 
test="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:GromadzenieOdpadow/wnio:TypZbiork
iGrupa = 'A'">
     <xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataZamieszkale[w
nio:KodSystemowy='5745_A_30']/wnio:Podstawa"/>     
</xsl:when>
 
<xsl:when 
test="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:GromadzenieOdpadow/wnio:TypZbiork
iGrupa = 'B'">
     <xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataZamieszkale[w
nio:KodSystemowy='5745_B_30']/wnio:Podstawa"/>     
</xsl:when>
 
<xsl:when 
test="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:GromadzenieOdpadow/wnio:TypZbiork
iGrupa = 'C'">
 
<xsl:choose>
 
<xsl:when 
test="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataZamieszkale[wni
o:KodSystemowy='5745_C_30']/wnio:Podstawa &lt; '6'">
  <xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataZamieszkale[w
nio:KodSystemowy='5745_C_30']/wnio:Podstawa"/>  
</xsl:when>
 
<xsl:otherwise>
  0  
</xsl:otherwise>
 
</xsl:choose>
 
</xsl:when>
 
<xsl:otherwise>
  0  
</xsl:otherwise>
 
</xsl:choose>
  </span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: middle; background-color: #f2f2f2; height: 10px;" 
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colspan="4"><span style="font-size: x-small;">Liczba mieszkańc&#243;w powyŜej 5 
os&#243;b (6 i więcej)<sup>5</sup></span></td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top;" colspan="8"><sup>28.</sup>
<table style="width: 100%; height: 30px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;">  
<xsl:choose>
 
<xsl:when 
test="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:GromadzenieOdpadow/wnio:TypZbiork
iGrupa = 'A'">
     <xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataZamieszkale[w
nio:KodSystemowy='5745_A_31']/wnio:Podstawa"/>     
</xsl:when>
 
<xsl:when 
test="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:GromadzenieOdpadow/wnio:TypZbiork
iGrupa = 'B'">
     <xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataZamieszkale[w
nio:KodSystemowy='5745_B_31']/wnio:Podstawa"/>     
</xsl:when>
 
<xsl:when 
test="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:GromadzenieOdpadow/wnio:TypZbiork
iGrupa = 'C'">
 
<xsl:choose>
 
<xsl:when 
test="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataZamieszkale[wni
o:KodSystemowy='5745_C_30']/wnio:Podstawa &gt; '5'">
  <xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataZamieszkale[w
nio:KodSystemowy='5745_C_30']/wnio:Podstawa"/>  
</xsl:when>
 
<xsl:otherwise>
  0  
</xsl:otherwise>
 
</xsl:choose>
 
</xsl:when>
 
<xsl:otherwise>
  0  
</xsl:otherwise>
 
</xsl:choose>
  </span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: middle; background-color: #f2f2f2; height: 10px;" 
colspan="4"><span style="font-size: x-small;">Miesięczna kwota opłaty do 5 
mieszkańc&#243;w (poz. 23, 24 lub 25 naleŜy pomnoŜyć przez poz. 27)</span></td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top;" colspan="8"><sup>29.</sup>
<table style="width: 100%; height: 30px;">
<tbody>
<tr>
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<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;">  
<xsl:choose>
 
<xsl:when 
test="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:GromadzenieOdpadow/wnio:TypZbiork
iGrupa = 'A'">
     <xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataZamieszkale[w
nio:KodSystemowy='5745_A_30']/wnio:Kwota"/>     
</xsl:when>
 
<xsl:when 
test="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:GromadzenieOdpadow/wnio:TypZbiork
iGrupa = 'B'">
     <xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataZamieszkale[w
nio:KodSystemowy='5745_B_30']/wnio:Kwota"/>     
</xsl:when>
 
<xsl:when 
test="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:GromadzenieOdpadow/wnio:TypZbiork
iGrupa = 'C'">
 
<xsl:choose>
 
<xsl:when 
test="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataZamieszkale[wni
o:KodSystemowy='5745_C_30']/wnio:Podstawa &lt; '6'">
  <xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataZamieszkale[w
nio:KodSystemowy='5745_C_30']/wnio:Kwota"/>  
</xsl:when>
 
<xsl:otherwise>
  0  
</xsl:otherwise>
 
</xsl:choose>
 
</xsl:when>
 
<xsl:otherwise>
  0  
</xsl:otherwise>
 
</xsl:choose>
  </span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: middle; background-color: #f2f2f2; height: 10px;" 
colspan="4"><span style="font-size: x-small;">Miesięczna kwota opłaty za 6 i 
kaŜdego następnego mieszkańca (poz. 25 lub 26 naleŜy pomnoŜyć przez poz. 
28)</span></td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top;" colspan="8"><sup>30.</sup>
<table style="width: 100%; height: 30px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;">  
<xsl:choose>
 
<xsl:when 
test="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:GromadzenieOdpadow/wnio:TypZbiork
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iGrupa = 'A'">
     <xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataZamieszkale[w
nio:KodSystemowy='5745_A_31']/wnio:Kwota"/>     
</xsl:when>
 
<xsl:when 
test="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:GromadzenieOdpadow/wnio:TypZbiork
iGrupa = 'B'">
     <xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataZamieszkale[w
nio:KodSystemowy='5745_B_31']/wnio:Kwota"/>     
</xsl:when>
 
<xsl:when 
test="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:GromadzenieOdpadow/wnio:TypZbiork
iGrupa = 'C'">
 
<xsl:choose>
 
<xsl:when 
test="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataZamieszkale[wni
o:KodSystemowy='5745_C_30']/wnio:Podstawa &gt; '5'">
  <xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataZamieszkale[w
nio:KodSystemowy='5745_C_30']/wnio:Kwota"/>  
</xsl:when>
 
<xsl:otherwise>
  0  
</xsl:otherwise>
 
</xsl:choose>
 
</xsl:when>
 
<xsl:otherwise>
  0  
</xsl:otherwise>
 
</xsl:choose>
  </span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: middle; background-color: #f2f2f2; height: 10px;" 
colspan="4"><span style="font-size: x-small;"><strong>Łączna kwota (suma poz. 29
i 30) po zaokrągleniu do pełnych złotych.</strong></span></td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top;" colspan="8"><sup>31.</sup>
<table style="width: 100%; height: 30px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataPodsumowanie/
wnio:OplataSuma"/></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
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</tbody>
</table>
<pagebreak></pagebreak>
<div style="background-color: #e3e3e3; border: 1px solid black; padding: 10px;">
<p style="font-size: x-small; text-align: 
center;"><strong>POUCZENIE</strong></p>
<p style="font-size: x-small; text-align: justify;"><strong>W przypadku nie 
wpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty opłaty z poz. 35 lub wpłacenia 
jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia 
tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. o 
postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 299, poz. 1954 z 
p&#243;źn. zm.)</strong></p>
<p style="font-size: x-small; text-align: justify;">Zgodnie z art. 6m ustawy z 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel 
nieruchomości jest obowiązany złoŜyć do właściwego organu deklarację o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia 
zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. W przypadku zmiany 
danych będących podstawą ustalenia wysokości naleŜnej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złoŜyć deklarację 
w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy
w razie niezłoŜenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji 
właściwy organ określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki.</p>
</div>
<div style="background-color: #e3e3e3; border: 1px solid black; padding: 10px;">
<p style="font-size: x-small; text-align: 
left;"><strong>Załączniki:</strong></p>
<ol style="font-size: x-small;">
<li>Do pierwszej deklaracji naleŜy dołączyć kserokopię umowy na odbi&#243;r 
odpad&#243;w komunalnych z przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie odbioru 
odpad&#243;w komunalnych lub kserokopię ostatniego dowodu wpłaty,</li>
<li>w odniesieniu do nieruchomości, na kt&#243;rych zamieszkują mieszkańcy 
dokument potwierdzający miejsce zamieszkania, jeŜeli jest inne niŜ miejsce 
zameldowania na terenie Gminy Kluczbork lub stosowne oświadczenie,</li>
<li>w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na kt&#243;rej zamieszkują 
mieszkańcy o zabudowie wielorodzinnej - plan sytuacyjny lub mapa w skali 1:500 z
zaznaczonym miejscem lokalizacji pojemnik&#243;w.</li>
</ol><br />
<p style="font-size: x-small; text-align: justify; text-decoration: 
italic;">Oświadczam, iŜ dane zawarte w niniejszej deklaracji są zgodne z 
Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kluczbork, 
jednocześnie oświadczam, iŜ zobowiązuję się zgłaszać kaŜdorazową zmianę 
dotyczącą danych zawartych w niniejszej deklaracji, zaistniałą na terenie 
nieruchomości, kt&#243;rej dotyczy deklaracja (np. ilość os&#243;b 
zamieszkujących nieruchomość).</p>
<br />
<table style="background-color: white; width: 80%; margin: 0 auto;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: bottom; height: 30px;"><span 
style="font-size: xx-small;">Data</span> <span style="font-size: 
small;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:DataWypelnieniaDeklaracji"/></s
pan></td>
<td style="text-align: center; vertical-align: bottom;"><span style="font-size: 
small;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:DaneSkladajacegoDeklaracje/oso:
Imie"/>&#160;<xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:DaneSkladajacegoDeklaracje/oso:
Nazwisko"/></span></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: top;">&#160;</td>
<td style="text-align: center; vertical-align: top;"><span style="font-size: 
xx-small;">Podpis</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
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<table class="mpdf_TABLE" style="table-layout: fixed; overflow: wrap; 
empty-cells: show; border: 1px solid #000000; width: 100%;" dir="ltr" border="1"
cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="width: 20%; background-color: #e3e3e3; padding: 
5px;"><strong>F. ADNOTACJE ORGANU</strong>
<table class="mpdf_TABLE" style="table-layout: fixed; overflow: wrap; 
empty-cells: show; background-color: #fff; border: 1px solid #000000; width: 
100%;" dir="ltr" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="height: 160px; padding: 5px; border: 1px solid  
black; text-align: left; vertical-align: top;" rowspan="2" 
colspan="6">&#160;</td>
<td class="mpdf_TD" style="height: 80px; padding: 5px; border: 1px solid  black;
text-align: center; vertical-align: top;" colspan="3">
<table style="height: 80px; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: top; height: 20px;">Podpis 
przyjmującego deklarację</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: bottom; height: 
60px;">...................................</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td class="mpdf_TD" style="height: 80px; padding: 5px; border: 1px solid  black;
text-align: center; vertical-align: top;" colspan="3">
<table style="height: 80px; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: top; height: 20px;">Podpis 
przyjmującego deklarację</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: bottom; height: 
60px;">...................................</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="height: 80px; padding: 5px; border: 1px solid  black;
text-align: center; vertical-align: top;" colspan="3">
<table style="height: 80px; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: top; height: 20px;">Podpis 
przyjmującego deklarację</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: bottom; height: 
60px;">...................................</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td class="mpdf_TD" style="height: 80px; padding: 5px; border: 1px solid  black;
text-align: center; vertical-align: top;" colspan="3">
<table style="height: 80px; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: top; height: 20px;">Podpis 
przyjmującego deklarację</td>
</tr>
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<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: bottom; height: 
60px;">...................................</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&#160;</p>
<p style="font-size: x-small; text-align: 
left;"><strong>Objaśnienia:</strong></p>
<ol style="font-size: x-small;">
<li>W zabudowie wielorodzinnej deklarację składa zarząd nieruchomości 
wsp&#243;lnej lub inny podmiot władający nieruchomością.</li>
<li>Dla kaŜdej nieruchomości naleŜy złoŜyć odrębną deklarację.</li>
<li>Spos&#243;b zbierania odpad&#243;w będzie podlegał bieŜącej kontroli. W 
przypadku nie wywiązywania się z obowiązku selektywnego zbierania odpad&#243;w 
komunalnych właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę za odbi&#243;r 
odpad&#243;w zmieszanych wraz z zaległymi odsetkami.</li>
<li>W przypadku korzystania z pojemnik&#243;w wsp&#243;lnie z innymi 
nieruchomościami, naleŜy dokładnie określić lokalizację altany śmietnikowej oraz
wskazać nieruchomości korzystające ze wsp&#243;lnych pojemnik&#243;w.</li>
<li>NaleŜy wpisać ilość oraz pojemność pojemnik&#243;w w jakie została 
wyposaŜona nieruchomość lub altana śmietnikowa.</li>
<li>W zaleŜności od zadeklarowanego sposobu zbierania odpad&#243;w naleŜy wybrać
właściwą stawkę opłaty za osobę.</li>
<li>Dla nieruchomości zamieszkałych przez więcej niŜ 5 os&#243;b (6 i więcej) 
zastosowano niŜszą stawkę opłaty za kaŜdą osobę powyŜej 5. NaleŜy odrębnie 
wpisać liczbę do 5 os&#243;b oraz odrębnie powyŜej 5 os&#243;b (6 i następne) i 
obliczyć opłatę. NiŜsza stawka za 6 i kaŜdą następną osobę moŜe być zastosowana 
wyłącznie, gdy zadeklarowano jedną z metod selektywnego zbierania odpad&#243;w. 
Dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej (np. wsp&#243;lnota mieszkaniowa, 
sp&#243;łdzielnia mieszkaniowa w poz. 31 naleŜy wpisać łączna liczbę os&#243;b 
zamieszkałych w kaŜdym z lokali w danej nieruchomości objętych stawką 
zasadniczą, a w poz. 32 pozostałą liczbę os&#243;b w lokalu w danej 
nieruchomości objętą obniŜoną stawką.</li>
</ol><xsl:call-template 
name="Podpis"/></body></html></xsl:template><xsl:template name="Podpis"><div 
align="right" style="text-align: right;font-size: 10px;font-family: 
Verdana;line-height: 16px;"><table style="float: right;"><tr><td style="width: 
340px;"><h2 class="acc">Podpisy elektroniczne</h2><p align="center" 
style="text-align: center;font-size: 10px;font-family: Verdana;line-height: 
16px;"><xsl:choose><xsl:when 
test="string-length(//wnio:Dokument/ds:Signature/ds:SignatureValue) &gt; 
0"><xsl:if 
test="string-length(//wnio:TrescDokumentu/wnio:Podpis/wnio:ImiePodpis) &gt; 0 or
string-length(//wnio:TrescDokumentu/wnio:Podpis/wnio:NazwiskoPodpis) &gt; 
0"><xsl:text>Osoba podpisująca:</xsl:text><br/><xsl:if 
test="//wnio:TrescDokumentu/wnio:Podpis/wnio:ImiePodpis"><b><xsl:value-of 
select="//wnio:TrescDokumentu/wnio:Podpis/wnio:ImiePodpis"/></b><xsl:value-of 
select="' '"/></xsl:if><b><xsl:value-of 
select="//wnio:TrescDokumentu/wnio:Podpis/wnio:NazwiskoPodpis"/></b><br/></xsl:i
f><xsl:text>Dokument został podpisany, aby go zweryfikować naleŜy uŜyć 
oprogramowania do weryfikacji podpisu</xsl:text><xsl:choose><xsl:when 
test="count(//wnio:Dokument/ds:Signature/ds:Object/descendant::*[local-name() = 
'SigningTime']) &gt; 1"><br/><xsl:text>Daty złoŜenia podpisu: 
</xsl:text><xsl:for-each 
select="//wnio:Dokument/ds:Signature/ds:Object/descendant::*[local-name() = 
'SigningTime']"><xsl:value-of select="."/></xsl:for-each></xsl:when><xsl:when 
test="count(//wnio:Dokument/ds:Signature/ds:Object/descendant::*[local-name() = 
'SigningTime']) = 1"><br/><xsl:text>Data złoŜenia podpisu: 
</xsl:text><xsl:for-each 
select="//wnio:Dokument/ds:Signature/ds:Object/descendant::*[local-name() = 
'SigningTime']"><xsl:value-of select="."/></xsl:for-each></xsl:when><xsl:when 
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test="0 &gt;= 
count(//wnio:Dokument/ds:Signature/ds:Object/descendant::*[local-name() = 
'SigningTime'])"></xsl:when></xsl:choose></xsl:when><xsl:otherwise><xsl:text>Dok
ument nie zawiera podpisu</xsl:text></xsl:otherwise></xsl:choose><br/><span 
style="font-size: 7pt;font-weight: bold;">Podpis 
elektroniczny</span></p></td></tr></table></div><div style="clear: 
both;"/></xsl:template></xsl:stylesheet>
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Układ informacji i powiązań między danymi 
w formacie danych XML

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsd:schema xmlns="http://crd.gov.pl/" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" 
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" 
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" 
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" 
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" 
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
targetNamespace="http://crd.gov.pl/" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified">
  <xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd"/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" 
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" 
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd"/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" 
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xs
d"/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" 
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" 
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.
xsd"/>
  <xsd:complexType name="DokumentTyp">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp" 
minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp" 
minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentuTyp" 
minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:element name="Dokument" type="DokumentTyp"/>
  <xsd:complexType name="TrescDokumentuTyp">
    <xsd:complexContent>
      <xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="NumerDeklaracji" type="NumerDeklaracjiTyp"/>
          <xsd:element name="PowodZlozeniaDeklaracji" 
type="PowodZlozeniaDeklaracjiTyp"/>
          <xsd:element name="DataZaistnieniaZmian" type="xsd:date"/>
          <xsd:element name="MiejsceSkladaniaDeklaracji" 
type="str:Tekst2000Typ"/>
          <xsd:element name="DataWypelnieniaDeklaracji" type="xsd:date"/>
          <xsd:element name="DataUtworzeniaDokumentu" type="xsd:date"/>
          <xsd:element name="DaneSkladajacegoDeklaracje" 
type="DaneSkladajacegoDeklaracjeTyp"/>
          <xsd:element name="Nieruchomosc" type="NieruchomoscTyp"/>
          <xsd:element name="Podmiot" type="PodmiotTyp"/>
          <xsd:element name="GromadzenieOdpadow" type="GromadzenieOdpadowTyp"/>
          <xsd:element name="Oplata" type="OplataTyp"/>
        </xsd:sequence>
      </xsd:extension>
    </xsd:complexContent>
  </xsd:complexType>
  <xsd:simpleType name="NumerDeklaracjiTyp">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="100"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:simpleType name="PowodZlozeniaDeklaracjiTyp">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:enumeration value="1">

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 28 maja 2014 r.
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        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>pierwsza deklaracja</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="4">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>nowa deklaracja</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="2">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>korekta deklaracji</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:complexType name="DaneSkladajacegoDeklaracjeTyp">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="oso:Nazwisko" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="oso:Imie" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="NieruchomoscTyp">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="AdresNieruchomosci" type="AdresTyp"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="AdresTyp">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="adr:Kraj"/>
      <xsd:element ref="adr:Wojewodztwo"/>
      <xsd:element ref="adr:Powiat"/>
      <xsd:element ref="adr:Gmina"/>
      <xsd:element ref="adr:Miejscowosc"/>
      <xsd:element ref="adr:Ulica" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="adr:Budynek"/>
      <xsd:element ref="adr:Lokal" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="adr:KodPocztowy" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="adr:Poczta" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:simpleType name="PojemnikiNaWylacznoscTyp">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:enumeration value="1">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Pojemniki przeznaczone wyłącznie dla składającego 
deklarację</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="2">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Pojemniki wspólne w altanie 
śmietnikowej</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:complexType name="PodmiotTyp">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="RodzajWlasnosci" type="RodzajWlasnosciTyp"/>
      <xsd:element name="RodzajWlasnosciInny" type="str:Tekst200Typ" 
minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="Osoba" type="OsobaTyp" minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="Instytucja" type="InstytucjaTyp" minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="AdresZamieszkania" type="AdresTyp"/>
      <xsd:element name="DaneKontaktowe" type="DaneKontaktoweTyp" 
minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:simpleType name="RodzajWlasnosciTyp">
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    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:enumeration value="1">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Właściciel nieruchomości</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="2">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Współwłaściciel</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="4">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Najemca, dzierŜawca</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="8">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>UŜytkownik</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="1024">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Zarządca nieruchomości współnej</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="2048">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Inny</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:complexType name="OsobaTyp">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="oso:Nazwisko" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="oso:Imie" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="InstytucjaTyp">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="inst:NazwaInstytucji" minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="NazwaInstytucjiSkrocona" type="str:Tekst2000Typ" 
minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="inst:NIP" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="inst:REGON" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="DaneKontaktoweTyp">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="adr:Email" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="adr:Telefon" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="GromadzenieOdpadowTyp">
    <xsd:sequence/>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="OplataTyp">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="OplataNiezamieszkale" type="OplataNiezamieszkaleTyp" 
minOccurs="0" maxOccurs="999"/>
      <xsd:element name="OplataPodsumowanie" type="OplataPodsumowanieTyp"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="OplataNiezamieszkaleTyp">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="KodSystemowy" type="str:Tekst65Typ"/>
      <xsd:element name="StawkaSelektywne" type="xsd:float"/>
      <xsd:element name="StawkaZmieszane" type="xsd:float"/>
      <xsd:element name="SztukRazem" type="xsd:float"/>
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      <xsd:element name="SztukRazemMiesiac" type="xsd:float"/>
      <xsd:element name="Kwota" type="xsd:float"/>
      <xsd:element name="Czestotliwosc" type="xsd:float" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="OplataPodsumowanieTyp">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="OplataSuma" type="xsd:float"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:schema>
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xsl:stylesheet 
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" xmlns:wnio="http://crd.gov.pl/"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" 
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" 
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" 
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" 
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" 
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" version="1.0" 
xsi:schemaLocation="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform 
http://www.w3.org/2007/schema-for-xslt20.xsd">
<xsl:template match="/"><html><head><title></title><style>body { font-family: 
arial; font-size: 10pt;}p { margin: 0px; }a { color: #000066; text-decoration: 
none; }table { border-collapse: collapse; }thead { vertical-align: bottom; 
text-align: center; font-weight: bold; }tfoot { text-align: center; font-weight:
bold; }th { text-align: left; padding-left: 0.20em; padding-right: 0.20em; 
padding-top: 0.20em; padding-bottom: 0.20em; vertical-align: top; }td { 
padding-left: 0.20em; padding-right: 0.20em; padding-top: 0.20em; 
padding-bottom: 0.20em; vertical-align: top; }img { margin: 0.15em; 
vertical-align: middle; }.mpdf_TD_disabled { background-color: #E3E3E3 
!important; }</style><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; 
charset=utf-8"/></head><body><table style="overflow: wrap; empty-cells: show; 
width: 100%;" dir="ltr" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: left; vertical-align: top; height: 90px; width: 200px;">
<table class="mpdf_TABLE" style="width: 200px;" border="1">
<tbody>
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="text-align: center; vertical-align: middle; 
background-color: #e3e3e3;"><span style="font-size: x-small;"> <strong>1. 
NIP</strong> </span></td>
</tr>
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span 
style="font-size: x-small;"> <xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Podmiot/wnio:Instytucja/inst:NI
P"/>&#160; </span></td>
</tr>
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="text-align: center; vertical-align: middle; 
background-color: #e3e3e3;"><span style="font-size: x-small;"> 
<strong>REGON</strong> </span></td>
</tr>
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span 
style="font-size: x-small;"> <xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Podmiot/wnio:Instytucja/inst:RE
GON"/>&#160; </span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
x-small;"> <strong><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:NumerDeklaracji"/></strong><br 
/> </span></td>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle; width: 150px;"><span 
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style="font-size: x-small;"> Załącznik nr 2<br /> do Uchwały ..............<br 
/> Rady Miejskiej w Kluczborku<br /> z dnia .............. </span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="padding: 10px;">
<h1 style="font-size: 14px; text-align: left;">DO-2</h1>
<h1 style="font-size: 14px; text-align: center;">DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY 
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI<br />nieruchomości, na kt&#243;rej nie 
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne</h1>
<p>&#160;</p>
<div style="width: 25%; border: 1px solid black; height: 50px; margin: 0 auto; 
padding: 5px; text-align: center; background-color: #ffffff;"><sup>2. Dzień - 
Miesiąc - Rok</sup><br /> <xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:DataUtworzeniaDokumentu"/></div
>
<p>&#160;</p>
</div>
<div style="background-color: #e3e3e3; border: 1px solid black;">
<p><strong>Podstawa prawna:</strong> Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399)</p>
<p><strong>Składający:</strong> Właściciel nieruchomości, na kt&#243;rej nie 
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w rozumieniu ustawy o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach</p>
<p><strong>Termin składania:</strong> W ciągu 14 dni od dnia zamieszkania lub 14
dni od dnia, w kt&#243;rym nastąpiły zmiany danych określonychw deklaracji.</p>
</div>
<table class="mpdf_TABLE" style="table-layout: fixed; overflow: wrap; 
empty-cells: show; border: 1px solid #000000; width: 100%;" dir="ltr" border="1"
cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="width: 20%; background-color: #e3e3e3; padding: 
5px;"><strong>A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI</strong>
<table style="table-layout: fixed; overflow: wrap; empty-cells: show; 
background-color: #ffffff; border: 1px solid #000000; width: 100%;" dir="ltr" 
border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td class="mpdf_TD">3. Nazwa i adres siedziby organu, do kt&#243;rego naleŜy 
złoŜyć deklaracja:<br /><br /> <span style="font-size: 14px; font-weight: 
bold;"> <xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:MiejsceSkladaniaDeklaracji"/> 
</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table class="mpdf_TABLE" style="table-layout: fixed; overflow: wrap; 
empty-cells: show; border: 1px solid #000000; width: 100%;" dir="ltr" border="1"
cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="width: 20%; background-color: #e3e3e3; padding: 
5px;"><strong>B. OBOWIĄZEK ZŁOśENIA DEKLARACJI</strong>
<table style="table-layout: fixed; overflow: wrap; empty-cells: show; 
background-color: #fff; border: 1px solid #000000; width: 100%;" dir="ltr" 
border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td class="mpdf_TD" colspan="2">Obowiązek złoŜenia deklaracji wynika z art. 6k 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach<br /> 4. Cel złoŜenia 
deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)</td>
</tr>
<tr>
<td class="mpdf_TD"><strong><xsl:if 
test="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:PowodZlozeniaDeklaracji = '1'">
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[X] pierwsza deklaracja&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>[&#160;&#160;] nowa 
deklaracja&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>[&#160;&#160;] korekta 
deklaracji&#160;&#160;&#160;&#160;</xsl:if>
<xsl:if test="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:PowodZlozeniaDeklaracji =
'4'">
[&#160;&#160;] pierwsza deklaracja&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>[X] nowa 
deklaracja&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>[&#160;&#160;] korekta 
deklaracji&#160;&#160;&#160;&#160;</xsl:if>
<xsl:if test="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:PowodZlozeniaDeklaracji =
'2'">
[&#160;&#160;] pierwsza deklaracja&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>[&#160;&#160;] 
nowa deklaracja&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>[X] korekta 
deklaracji&#160;&#160;&#160;&#160;</xsl:if>
&#160;</strong></td>
<td class="mpdf_TD" style="text-align: right; vertical-align: bottom;"> 
<xsl:choose>
 
<xsl:when test="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:DataZaistnieniaZmian !=
''">
  <strong>Data zaistnienia zmiany: <xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:DataZaistnieniaZmian"/></strong
>  
</xsl:when>
 
</xsl:choose>
 </td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table class="mpdf_TABLE" style="table-layout: fixed; overflow: wrap; 
empty-cells: show; border: 1px solid #000000; width: 100%;" dir="ltr" border="1"
cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="width: 20%; background-color: #e3e3e3; padding: 
5px;"><strong>C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOśENIA DEKLARACJI</strong>
<table style="table-layout: fixed; overflow: wrap; empty-cells: show; 
background-color: #fff; border: 1px solid #000000; width: 100%;" dir="ltr" 
border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="width: 20%;">5. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy 
kwadrat)<br /> <strong><xsl:if 
test="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Podmiot/wnio:RodzajWlasnosci = 
'1'">
[X] Właściciel nieruchomości&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>[&#160;&#160;] 
Współwłaściciel&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>[&#160;&#160;] Najemca, 
dzierŜawca&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>[&#160;&#160;] 
UŜytkownik&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>[&#160;&#160;] Zarządca nieruchomości 
współnej&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>[&#160;&#160;] 
Inny&#160;&#160;&#160;&#160;</xsl:if>
<xsl:if 
test="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Podmiot/wnio:RodzajWlasnosci = 
'2'">
[&#160;&#160;] Właściciel nieruchomości&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>[X] 
Współwłaściciel&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>[&#160;&#160;] Najemca, 
dzierŜawca&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>[&#160;&#160;] 
UŜytkownik&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>[&#160;&#160;] Zarządca nieruchomości 
współnej&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>[&#160;&#160;] 
Inny&#160;&#160;&#160;&#160;</xsl:if>
<xsl:if 
test="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Podmiot/wnio:RodzajWlasnosci = 
'4'">
[&#160;&#160;] Właściciel 
nieruchomości&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>[&#160;&#160;] 
Współwłaściciel&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>[X] Najemca, 
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dzierŜawca&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>[&#160;&#160;] 
UŜytkownik&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>[&#160;&#160;] Zarządca nieruchomości 
współnej&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>[&#160;&#160;] 
Inny&#160;&#160;&#160;&#160;</xsl:if>
<xsl:if 
test="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Podmiot/wnio:RodzajWlasnosci = 
'8'">
[&#160;&#160;] Właściciel 
nieruchomości&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>[&#160;&#160;] 
Współwłaściciel&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>[&#160;&#160;] Najemca, 
dzierŜawca&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>[X] 
UŜytkownik&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>[&#160;&#160;] Zarządca nieruchomości 
współnej&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>[&#160;&#160;] 
Inny&#160;&#160;&#160;&#160;</xsl:if>
<xsl:if 
test="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Podmiot/wnio:RodzajWlasnosci = 
'1024'">
[&#160;&#160;] Właściciel 
nieruchomości&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>[&#160;&#160;] 
Współwłaściciel&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>[&#160;&#160;] Najemca, 
dzierŜawca&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>[&#160;&#160;] 
UŜytkownik&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>[X] Zarządca nieruchomości 
współnej&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>[&#160;&#160;] 
Inny&#160;&#160;&#160;&#160;</xsl:if>
<xsl:if 
test="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Podmiot/wnio:RodzajWlasnosci = 
'2048'">
[&#160;&#160;] Właściciel 
nieruchomości&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>[&#160;&#160;] 
Współwłaściciel&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>[&#160;&#160;] Najemca, 
dzierŜawca&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>[&#160;&#160;] 
UŜytkownik&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>[&#160;&#160;] Zarządca nieruchomości 
współnej&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>[X] Inny&#160;&#160;&#160;&#160;</xsl:if>
<xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Podmiot/wnio:RodzajWlasnosciInn
y"/>&#160;</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table class="mpdf_TABLE" style="table-layout: fixed; overflow: wrap; 
empty-cells: show; border: 1px solid #000000; width: 100%;" dir="ltr" border="1"
cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="background-color: #e3e3e3; padding: 
5px;"><strong><strong>D. DANE IDENTYFIKACYJNE<br /></strong></strong>
<table class="mpdf_TABLE" style="table-layout: fixed; overflow: wrap; 
empty-cells: show; background-color: #fff; border: 1px solid #000000; width: 
100%;" dir="ltr" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="vertical-align: top; border: 1px solid  black; 
height: 15px;" rowspan="2" colspan="6"><sup>6. Nazwa pełna / Nazwisko i 
imię</sup><br /> <xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Podmiot/wnio:Instytucja/inst:Na
zwaInstytucji"/><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Podmiot/wnio:Osoba/oso:Nazwisko
"/>&#160;<xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Podmiot/wnio:Osoba/oso:Imie"/><
/td>
<td class="mpdf_TD" style="vertical-align: top; border: 1px solid  black; 
height: 15px;" colspan="6"><sup>7. Nazwa skr&#243;cona</sup><br /> <xsl:value-of
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Podmiot/wnio:Instytucja/wnio:Na
zwaInstytucjiSkrocona"/>&#160;</td>
</tr>
<tr>
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<td class="mpdf_TD" style="vertical-align: top; border: 1px solid  black; 
height: 15px;" colspan="3"><sup>8. Nr KRS</sup><br /> <xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Podmiot/wnio:Instytucja/inst:KR
S"/>&#160;</td>
<td class="mpdf_TD" style="vertical-align: top; border: 1px solid  black; 
height: 15px;" colspan="3"><sup>9. Nr PKD</sup><br /> <xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Podmiot/wnio:Instytucja/wnio:PK
D"/>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="vertical-align: top; border: 1px solid  black;" 
colspan="6"><sup>10. Nr telefonu (pole nieobowiązkowe)</sup><br /> <xsl:value-of
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Podmiot/wnio:DaneKontaktowe/adr
:Telefon"/>&#160;</td>
<td class="mpdf_TD" style="vertical-align: top; border: 1px solid  black;" 
colspan="6"><sup>11. Adres e-mail (pole nieobowiązkowe)</sup><br /> 
<xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Podmiot/wnio:DaneKontaktowe/adr
:Email"/>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="vertical-align: top; border: 1px solid black;" 
colspan="6"><sup>12. Osoby upowaŜnione do reprezentowania 1:</sup><br /> <span 
style="font-size: 12px;"> <xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Podmiot/wnio:Instytucja/wnio:Os
obyUpowaznione"/> </span></td>
<td class="mpdf_TD" style="vertical-align: top; border: 1px solid black;" 
colspan="6"><sup>podstawa umocowania</sup><br /> <span style="font-size: 12px;">
<xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Podmiot/wnio:Instytucja/wnio:Po
dstawaUmocowania"/> </span></td>
</tr>
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="vertical-align: top; border: 1px solid black;" 
colspan="12"><sup>Spos&#243;b reprezentacji 2:</sup><br /> <xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Podmiot/wnio:Instytucja/wnio:Sp
osobReprezentacji"/></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table class="mpdf_TABLE" style="table-layout: fixed; overflow: wrap; 
empty-cells: show; border: 1px solid #000000; width: 100%;" dir="ltr" border="1"
cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="background-color: #e3e3e3; padding: 
5px;"><strong>D.1. DANE O NIERUCHOMOŚCI- na kt&#243;rej powstają odpady 
komunalne<sup>2</sup></strong>
<table class="mpdf_TABLE" style="table-layout: fixed; overflow: wrap; 
empty-cells: show; background-color: #fff; border: 1px solid #000000; width: 
100%;" dir="ltr" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="vertical-align: top; border: 1px solid  black;" 
colspan="6"><sup>11. Ulica</sup><br /> <xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Nieruchomosc/wnio:AdresNierucho
mosci/adr:Ulica"/>&#160;</td>
<td class="mpdf_TD" style="vertical-align: top; border: 1px solid  black;" 
colspan="3"><sup>12. Nr domu</sup><br /> <xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Nieruchomosc/wnio:AdresNierucho
mosci/adr:Budynek"/>&#160;</td>
<td class="mpdf_TD" style="vertical-align: top; border: 1px solid  black;" 
colspan="3"><sup>13. Nr lokalu</sup><br /> <xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Nieruchomosc/wnio:AdresNierucho
mosci/adr:Lokal"/>&#160;</td>
</tr>
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<tr>
<td class="mpdf_TD" style="vertical-align: top; border: 1px solid  black;" 
colspan="6"><sup>14. Miejscowość</sup><br /> <xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Nieruchomosc/wnio:AdresNierucho
mosci/adr:Miejscowosc"/>&#160;</td>
<td class="mpdf_TD" style="vertical-align: top; border: 1px solid  black;" 
colspan="3"><sup>15. Kod pocztowy</sup><br /> <xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Nieruchomosc/wnio:AdresNierucho
mosci/adr:KodPocztowy"/>&#160;</td>
<td class="mpdf_TD" style="vertical-align: top; border: 1px solid  black;" 
colspan="3"><sup>16. Poczta</sup><br /> <xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Nieruchomosc/wnio:AdresNierucho
mosci/adr:Poczta"/>&#160;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table class="mpdf_TABLE" style="table-layout: fixed; overflow: wrap; 
empty-cells: show; border: 1px solid #000000; width: 100%;" dir="ltr" border="1"
cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="width: 20%; background-color: #e3e3e3; padding: 
5px;"><strong>D.2. ADRES DO KORESPONDENCJI - jeśli jest inny, niŜ adres 
nieruchomości z D.1.</strong>
<table class="mpdf_TABLE" style="table-layout: fixed; overflow: wrap; 
empty-cells: show; background-color: #fff; border: 1px solid #000000; width: 
100%;" dir="ltr" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="vertical-align: top; border: 1px solid  black;" 
colspan="4"><sup>17. Kraj</sup><br /> <xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Podmiot/wnio:AdresZamieszkania/
adr:Kraj"/>&#160;</td>
<td class="mpdf_TD" style="vertical-align: top; border: 1px solid  black;" 
colspan="4"><sup>18. Wojew&#243;dztwo</sup><br /> <xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Podmiot/wnio:AdresZamieszkania/
adr:Wojewodztwo"/>&#160;</td>
<td class="mpdf_TD" style="vertical-align: top; border: 1px solid  black;" 
colspan="4"><sup>19. Powiat</sup><br /> <xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Podmiot/wnio:AdresZamieszkania/
adr:Powiat"/>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="vertical-align: top; border: 1px solid  black;" 
colspan="4"><sup>20. Gmina</sup><br /> <xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Podmiot/wnio:AdresZamieszkania/
adr:Gmina"/>&#160;</td>
<td class="mpdf_TD" style="vertical-align: top; border: 1px solid  black;" 
colspan="4"><sup>21. Ulica</sup><br /> <xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Podmiot/wnio:AdresZamieszkania/
adr:Ulica"/>&#160;</td>
<td class="mpdf_TD" style="vertical-align: top; border: 1px solid  black;" 
colspan="2"><sup>22. Nr domu</sup><br /> <xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Podmiot/wnio:AdresZamieszkania/
adr:Budynek"/>&#160;</td>
<td class="mpdf_TD" style="vertical-align: top; border: 1px solid  black;" 
colspan="2"><sup>23. Nr lokalu</sup><br /> <xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Podmiot/wnio:AdresZamieszkania/
adr:Lokal"/>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="vertical-align: top; border: 1px solid  black;" 
colspan="6"><sup>24. Miejscowość</sup><br /> <xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Podmiot/wnio:AdresZamieszkania/
adr:Miejscowosc"/>&#160;</td>
<td class="mpdf_TD" style="vertical-align: top; border: 1px solid  black;" 
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colspan="3"><sup>25. Kod pocztowy</sup><br /> <xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Podmiot/wnio:AdresZamieszkania/
adr:KodPocztowy"/>&#160;</td>
<td class="mpdf_TD" style="vertical-align: top; border: 1px solid  black;" 
colspan="3"><sup>26. Poczta</sup><br /> <xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Podmiot/wnio:AdresZamieszkania/
adr:Poczta"/>&#160;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table class="mpdf_TABLE" style="table-layout: fixed; overflow: wrap; 
empty-cells: show; border: 1px solid #000000; width: 100%;" dir="ltr" border="1"
cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="width: 20%; background-color: #e3e3e3; padding: 
5px;"><strong>E. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPŁATY</strong>
<table class="mpdf_TABLE" style="table-layout: fixed; overflow: wrap; 
empty-cells: show; background-color: #fff; border: 1px solid #000000; width: 
100%;" dir="ltr" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black;" 
colspan="16">Oświadczam, iŜ odpady z nieruchomości będą zbierane w 
spos&#243;b<sup>3</sup>:<br /> <strong><xsl:if 
test="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:GromadzenieOdpadow/wnio:TypZbiork
iNierNiezam = '1'">
[X] selektywny&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>[&#160;&#160;] 
nieselektywny&#160;&#160;&#160;&#160;</xsl:if>
<xsl:if 
test="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:GromadzenieOdpadow/wnio:TypZbiork
iNierNiezam = '2'">
[&#160;&#160;] selektywny&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>[X] 
nieselektywny&#160;&#160;&#160;&#160;</xsl:if>
</strong><br /> Prowadzę następujący rodzaj działalności <sup>4</sup><br /> 
<em><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Podmiot/wnio:Instytucja/wnio:Ro
dzajDzialanosci"/></em><br /><br /> w ramach kt&#243;rej, średnio:<br /> a) jest
zatrudnionych pracownik&#243;w <strong><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Nieruchomosc/wnio:NieruchomoscD
aneDodatkowe/wnio:WRamachPrac"/></strong><br /> oraz<br /> b) w szkole uczy się 
uczni&#243;w / student&#243;w <strong><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Nieruchomosc/wnio:NieruchomoscD
aneDodatkowe/wnio:WRamachSzk"/></strong><br /> w Ŝłobku / przedszkolu przebywa 
dzieci <strong><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Nieruchomosc/wnio:NieruchomoscD
aneDodatkowe/wnio:WRamachZlob"/></strong><br /> c) lokal handlowy ma 
powierzchnię <strong><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Nieruchomosc/wnio:NieruchomoscD
aneDodatkowe/wnio:WRamachLok"/></strong><br /> d) lokal gastronomiczny posiada 
miejsc konsumpcyjnych <strong><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Nieruchomosc/wnio:NieruchomoscD
aneDodatkowe/wnio:WRamachLokg"/></strong><br /> e) w szpitalu / internacie / 
pensjonacie itp. znajduje się ł&#243;Ŝek <strong><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Nieruchomosc/wnio:NieruchomoscD
aneDodatkowe/wnio:WRamachLoz"/></strong><br /> f) znajduje się 
ogr&#243;dk&#243;w działkowych <strong><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Nieruchomosc/wnio:NieruchomoscD
aneDodatkowe/wnio:WRamachDzial"/></strong><br /> g) na cmentarzu znajduje się 
grob&#243;w <strong><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Nieruchomosc/wnio:NieruchomoscD
aneDodatkowe/wnio:WRamachGrob"/></strong><br /> h) inne <strong><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Nieruchomosc/wnio:NieruchomoscD
aneDodatkowe/wnio:WRamachInne"/></strong><br /><br /> <strong>Miesięczna ilość 
wytwarzanych odpad&#243;w wynosi</strong> <strong><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Nieruchomosc/wnio:NieruchomoscD
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aneDodatkowe/wnio:MiesiecznieWytwarzaOdp"/></strong> <sup>5</sup></td>
</tr>
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: center; background-color: #f2f2f2;" 
colspan="4"><strong> Wielkość pojemnik&#243;w oraz ich przeznaczenie 
<sup>6</sup> </strong></td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: center; background-color: #f2f2f2;" 
colspan="2"><strong> Ilość pojemnik&#243;w na nieruchomości </strong></td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: center; background-color: #f2f2f2;" 
colspan="2"><strong> Częstotliwość wywozu pojemnik&#243;w w miesiącu 
</strong></td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: center; background-color: #f2f2f2;" 
colspan="2"><strong> Liczba odebranych pojemnik&#243;w w miesiącu </strong></td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: center; background-color: #f2f2f2;" 
colspan="2"><strong> Stawka opłaty za pojemnik przy zbieraniu w spos&#243;b 
selektywny </strong></td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: center; background-color: #f2f2f2;" 
colspan="2"><strong> Stawka opłaty za pojemnik przy zbieraniu w spos&#243;b 
nieselektywny </strong></td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: center; background-color: #f2f2f2;" 
colspan="2"><strong> Wysokość miesięcznej opłaty za pojemniki </strong></td>
</tr>
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: center; background-color: #f2f2f2;" 
colspan="4"><strong> &#160; </strong></td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: center; background-color: #f2f2f2;" 
colspan="2"><strong> A </strong></td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: center; background-color: #f2f2f2;" 
colspan="2"><strong> B </strong></td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: center; background-color: #f2f2f2;" 
colspan="2"><strong> C (A x B) </strong></td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: center; background-color: #f2f2f2;" 
colspan="2"><strong> D </strong></td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: center; background-color: #f2f2f2;" 
colspan="2"><strong> E </strong></td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: center; background-color: #f2f2f2;" 
colspan="2"><strong> F (C x D lub E) </strong></td>
</tr>
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: center; background-color: #f2f2f2;" 
colspan="16"><strong> Pojemniki na odpady zmieszane </strong></td>
</tr>
 
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: middle; text-align: left; background-color: #f2f2f2;" 
colspan="4"><strong> 60l (0,06m<sup>3</sup>) </strong></td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left;" colspan="2"><strong><strong> 
<sup>29.</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;"><xsl:value-of 
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select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataNiezamieszkal
e[wnio:KodSystemowy='5745_A1']/wnio:SztukRazem"/></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left;" colspan="2"><strong><strong> 
<sup>30.</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataNiezamieszkal
e[wnio:KodSystemowy='5745_A1']/wnio:Czestotliwosc"/></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left;" colspan="2"><strong><strong> 
<sup>31.</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataNiezamieszkal
e[wnio:KodSystemowy='5745_A1']/wnio:SztukRazemMiesiac"/></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left; background-color: #f2f2f2;" 
colspan="2"><strong><strong> <sup>&#160;</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataNiezamieszkal
e[wnio:KodSystemowy='5745_A1']/wnio:StawkaSelektywne"/></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left; background-color: #f2f2f2;" 
colspan="2"><strong><strong> <sup>&#160;</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataNiezamieszkal
e[wnio:KodSystemowy='5745_A1']/wnio:StawkaZmieszane"/></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left;" colspan="2"><strong><strong> 
<sup>32.</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;"><xsl:value-of 
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select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataNiezamieszkal
e[wnio:KodSystemowy='5745_A1']/wnio:Kwota"/></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
 
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: middle; text-align: left; background-color: #f2f2f2;" 
colspan="4"><strong> 120l (0,12m<sup>3</sup>) </strong></td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left;" colspan="2"><strong><strong> 
<sup>33.</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataNiezamieszkal
e[wnio:KodSystemowy='5745_A2']/wnio:SztukRazem"/></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left;" colspan="2"><strong><strong> 
<sup>34.</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataNiezamieszkal
e[wnio:KodSystemowy='5745_A2']/wnio:Czestotliwosc"/></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left;" colspan="2"><strong><strong> 
<sup>35.</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataNiezamieszkal
e[wnio:KodSystemowy='5745_A2']/wnio:SztukRazemMiesiac"/></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left; background-color: #f2f2f2;" 
colspan="2"><strong><strong> <sup>&#160;</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataNiezamieszkal
e[wnio:KodSystemowy='5745_A2']/wnio:StawkaSelektywne"/></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left; background-color: #f2f2f2;" 
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colspan="2"><strong><strong> <sup>&#160;</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataNiezamieszkal
e[wnio:KodSystemowy='5745_A2']/wnio:StawkaZmieszane"/></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left;" colspan="2"><strong><strong> 
<sup>36.</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataNiezamieszkal
e[wnio:KodSystemowy='5745_A2']/wnio:Kwota"/></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
 
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: middle; text-align: left; background-color: #f2f2f2;" 
colspan="4"><strong> 240l (0,24m<sup>3</sup>) </strong></td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left;" colspan="2"><strong><strong> 
<sup>37.</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataNiezamieszkal
e[wnio:KodSystemowy='5745_A3']/wnio:SztukRazem"/></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left;" colspan="2"><strong><strong> 
<sup>38.</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataNiezamieszkal
e[wnio:KodSystemowy='5745_A3']/wnio:Czestotliwosc"/></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left;" colspan="2"><strong><strong> 
<sup>39.</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataNiezamieszkal
e[wnio:KodSystemowy='5745_A3']/wnio:SztukRazemMiesiac"/></span></td>
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</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left; background-color: #f2f2f2;" 
colspan="2"><strong><strong> <sup>&#160;</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataNiezamieszkal
e[wnio:KodSystemowy='5745_A3']/wnio:StawkaSelektywne"/></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left; background-color: #f2f2f2;" 
colspan="2"><strong><strong> <sup>&#160;</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataNiezamieszkal
e[wnio:KodSystemowy='5745_A3']/wnio:StawkaZmieszane"/></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left;" colspan="2"><strong><strong> 
<sup>40.</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataNiezamieszkal
e[wnio:KodSystemowy='5745_A3']/wnio:Kwota"/></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
 
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: middle; text-align: left; background-color: #f2f2f2;" 
colspan="4"><strong> 360l (0,36m<sup>3</sup>) </strong></td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left;" colspan="2"><strong><strong> 
<sup>41.</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataNiezamieszkal
e[wnio:KodSystemowy='5745_A4']/wnio:SztukRazem"/></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left;" colspan="2"><strong><strong> 
<sup>42.</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
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<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataNiezamieszkal
e[wnio:KodSystemowy='5745_A4']/wnio:Czestotliwosc"/></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left;" colspan="2"><strong><strong> 
<sup>43.</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataNiezamieszkal
e[wnio:KodSystemowy='5745_A4']/wnio:SztukRazemMiesiac"/></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left; background-color: #f2f2f2;" 
colspan="2"><strong><strong> <sup>&#160;</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataNiezamieszkal
e[wnio:KodSystemowy='5745_A4']/wnio:StawkaSelektywne"/></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left; background-color: #f2f2f2;" 
colspan="2"><strong><strong> <sup>&#160;</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataNiezamieszkal
e[wnio:KodSystemowy='5745_A4']/wnio:StawkaZmieszane"/></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left;" colspan="2"><strong><strong> 
<sup>44.</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataNiezamieszkal
e[wnio:KodSystemowy='5745_A4']/wnio:Kwota"/></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
 
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
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vertical-align: middle; text-align: left; background-color: #f2f2f2;" 
colspan="4"><strong> 660l (0,66m<sup>3</sup>) </strong></td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left;" colspan="2"><strong><strong> 
<sup>45.</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataNiezamieszkal
e[wnio:KodSystemowy='5745_A5']/wnio:SztukRazem"/></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left;" colspan="2"><strong><strong> 
<sup>46.</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataNiezamieszkal
e[wnio:KodSystemowy='5745_A5']/wnio:Czestotliwosc"/></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left;" colspan="2"><strong><strong> 
<sup>47.</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataNiezamieszkal
e[wnio:KodSystemowy='5745_A5']/wnio:SztukRazemMiesiac"/></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left; background-color: #f2f2f2;" 
colspan="2"><strong><strong> <sup>&#160;</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataNiezamieszkal
e[wnio:KodSystemowy='5745_A5']/wnio:StawkaSelektywne"/></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left; background-color: #f2f2f2;" 
colspan="2"><strong><strong> <sup>&#160;</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataNiezamieszkal
e[wnio:KodSystemowy='5745_A5']/wnio:StawkaZmieszane"/></span></td>
</tr>
</tbody>
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</table>
</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left;" colspan="2"><strong><strong> 
<sup>48.</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataNiezamieszkal
e[wnio:KodSystemowy='5745_A5']/wnio:Kwota"/></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
 
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: middle; text-align: left; background-color: #f2f2f2;" 
colspan="4"><strong> 1100l (1,1m<sup>3</sup>) </strong></td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left;" colspan="2"><strong><strong> 
<sup>49.</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataNiezamieszkal
e[wnio:KodSystemowy='5745_A6']/wnio:SztukRazem"/></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left;" colspan="2"><strong><strong> 
<sup>50.</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataNiezamieszkal
e[wnio:KodSystemowy='5745_A6']/wnio:Czestotliwosc"/></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left;" colspan="2"><strong><strong> 
<sup>51.</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataNiezamieszkal
e[wnio:KodSystemowy='5745_A6']/wnio:SztukRazemMiesiac"/></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left; background-color: #f2f2f2;" 
colspan="2"><strong><strong> <sup>&#160;</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
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<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataNiezamieszkal
e[wnio:KodSystemowy='5745_A6']/wnio:StawkaSelektywne"/></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left; background-color: #f2f2f2;" 
colspan="2"><strong><strong> <sup>&#160;</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataNiezamieszkal
e[wnio:KodSystemowy='5745_A6']/wnio:StawkaZmieszane"/></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left;" colspan="2"><strong><strong> 
<sup>52.</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataNiezamieszkal
e[wnio:KodSystemowy='5745_A6']/wnio:Kwota"/></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
 
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: center; background-color: #f2f2f2;" 
colspan="16"><strong> Pojemniki na odpady suche </strong></td>
</tr>
 
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: middle; text-align: left; background-color: #f2f2f2;" 
colspan="4"><strong> 60l (0,06m<sup>3</sup>) </strong></td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left;" colspan="2"><strong><strong> 
<sup>53.</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataNiezamieszkal
e[wnio:KodSystemowy='5745_B1']/wnio:SztukRazem"/></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left;" colspan="2"><strong><strong> 
<sup>54.</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;"><xsl:value-of 

Id: B287A407-9AED-4868-A397-0D38014615F3. Projekt Strona 55



select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataNiezamieszkal
e[wnio:KodSystemowy='5745_B1']/wnio:Czestotliwosc"/></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left;" colspan="2"><strong><strong> 
<sup>55.</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataNiezamieszkal
e[wnio:KodSystemowy='5745_B1']/wnio:SztukRazemMiesiac"/></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left; background-color: #f2f2f2;" 
colspan="2"><strong><strong> <sup>&#160;</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataNiezamieszkal
e[wnio:KodSystemowy='5745_B1']/wnio:StawkaSelektywne"/></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left; background-color: #f2f2f2;" 
colspan="2"><strong><strong> <sup>&#160;</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;">X</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left;" colspan="2"><strong><strong> 
<sup>56.</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataNiezamieszkal
e[wnio:KodSystemowy='5745_B1']/wnio:Kwota"/></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
 
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: middle; text-align: left; background-color: #f2f2f2;" 
colspan="4"><strong> 120l (0,12m<sup>3</sup>) </strong></td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left;" colspan="2"><strong><strong> 
<sup>57.</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
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<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataNiezamieszkal
e[wnio:KodSystemowy='5745_B2']/wnio:SztukRazem"/></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left;" colspan="2"><strong><strong> 
<sup>58.</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataNiezamieszkal
e[wnio:KodSystemowy='5745_B2']/wnio:Czestotliwosc"/></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left;" colspan="2"><strong><strong> 
<sup>59.</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataNiezamieszkal
e[wnio:KodSystemowy='5745_B2']/wnio:SztukRazemMiesiac"/></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left; background-color: #f2f2f2;" 
colspan="2"><strong><strong> <sup>&#160;</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataNiezamieszkal
e[wnio:KodSystemowy='5745_B2']/wnio:StawkaSelektywne"/></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left; background-color: #f2f2f2;" 
colspan="2"><strong><strong> <sup>&#160;</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;">X</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left;" colspan="2"><strong><strong> 
<sup>60.</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
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<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataNiezamieszkal
e[wnio:KodSystemowy='5745_B2']/wnio:Kwota"/></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
 
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: middle; text-align: left; background-color: #f2f2f2;" 
colspan="4"><strong> 240l (0,24m<sup>3</sup>) </strong></td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left;" colspan="2"><strong><strong> 
<sup>61.</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataNiezamieszkal
e[wnio:KodSystemowy='5745_B3']/wnio:SztukRazem"/></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left;" colspan="2"><strong><strong> 
<sup>62.</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataNiezamieszkal
e[wnio:KodSystemowy='5745_B3']/wnio:Czestotliwosc"/></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left;" colspan="2"><strong><strong> 
<sup>63.</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataNiezamieszkal
e[wnio:KodSystemowy='5745_B3']/wnio:SztukRazemMiesiac"/></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left; background-color: #f2f2f2;" 
colspan="2"><strong><strong> <sup>&#160;</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataNiezamieszkal
e[wnio:KodSystemowy='5745_B3']/wnio:StawkaSelektywne"/></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
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<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left; background-color: #f2f2f2;" 
colspan="2"><strong><strong> <sup>&#160;</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;">X</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left;" colspan="2"><strong><strong> 
<sup>64.</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataNiezamieszkal
e[wnio:KodSystemowy='5745_B3']/wnio:Kwota"/></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
 
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: middle; text-align: left; background-color: #f2f2f2;" 
colspan="4"><strong> 360l (0,36m<sup>3</sup>) </strong></td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left;" colspan="2"><strong><strong> 
<sup>65.</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataNiezamieszkal
e[wnio:KodSystemowy='5745_B4']/wnio:SztukRazem"/></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left;" colspan="2"><strong><strong> 
<sup>66.</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataNiezamieszkal
e[wnio:KodSystemowy='5745_B4']/wnio:Czestotliwosc"/></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left;" colspan="2"><strong><strong> 
<sup>67.</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataNiezamieszkal
e[wnio:KodSystemowy='5745_B4']/wnio:SztukRazemMiesiac"/></span></td>
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</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left; background-color: #f2f2f2;" 
colspan="2"><strong><strong> <sup>&#160;</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataNiezamieszkal
e[wnio:KodSystemowy='5745_B4']/wnio:StawkaSelektywne"/></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left; background-color: #f2f2f2;" 
colspan="2"><strong><strong> <sup>&#160;</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;">X</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left;" colspan="2"><strong><strong> 
<sup>68.</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataNiezamieszkal
e[wnio:KodSystemowy='5745_B4']/wnio:Kwota"/></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
 
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: middle; text-align: left; background-color: #f2f2f2;" 
colspan="4"><strong> 660l (0,66m<sup>3</sup>) </strong></td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left;" colspan="2"><strong><strong> 
<sup>69.</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataNiezamieszkal
e[wnio:KodSystemowy='5745_B5']/wnio:SztukRazem"/></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left;" colspan="2"><strong><strong> 
<sup>70.</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
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<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataNiezamieszkal
e[wnio:KodSystemowy='5745_B5']/wnio:Czestotliwosc"/></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left;" colspan="2"><strong><strong> 
<sup>71.</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataNiezamieszkal
e[wnio:KodSystemowy='5745_B5']/wnio:SztukRazemMiesiac"/></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left; background-color: #f2f2f2;" 
colspan="2"><strong><strong> <sup>&#160;</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataNiezamieszkal
e[wnio:KodSystemowy='5745_B5']/wnio:StawkaSelektywne"/></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left; background-color: #f2f2f2;" 
colspan="2"><strong><strong> <sup>&#160;</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;">X</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left;" colspan="2"><strong><strong> 
<sup>72.</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataNiezamieszkal
e[wnio:KodSystemowy='5745_B5']/wnio:Kwota"/></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
 
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: middle; text-align: left; background-color: #f2f2f2;" 
colspan="4"><strong> 1100l (1,1m<sup>3</sup>) </strong></td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left;" colspan="2"><strong><strong> 

Id: B287A407-9AED-4868-A397-0D38014615F3. Projekt Strona 61



<sup>73.</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataNiezamieszkal
e[wnio:KodSystemowy='5745_B6']/wnio:SztukRazem"/></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left;" colspan="2"><strong><strong> 
<sup>74.</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataNiezamieszkal
e[wnio:KodSystemowy='5745_B6']/wnio:Czestotliwosc"/></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left;" colspan="2"><strong><strong> 
<sup>75.</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataNiezamieszkal
e[wnio:KodSystemowy='5745_B6']/wnio:SztukRazemMiesiac"/></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left; background-color: #f2f2f2;" 
colspan="2"><strong><strong> <sup>&#160;</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataNiezamieszkal
e[wnio:KodSystemowy='5745_B6']/wnio:StawkaSelektywne"/></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left; background-color: #f2f2f2;" 
colspan="2"><strong><strong> <sup>&#160;</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;">X</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left;" colspan="2"><strong><strong> 
<sup>76.</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
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<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataNiezamieszkal
e[wnio:KodSystemowy='5745_B6']/wnio:Kwota"/></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
  </tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<pagebreak>
<table class="mpdf_TABLE" style="table-layout: fixed; overflow: wrap; 
empty-cells: show; border: 1px solid #000000; width: 100%;" dir="ltr" border="1"
cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="width: 20%; background-color: #e3e3e3; padding: 
5px;"><strong>F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI</strong>
<table class="mpdf_TABLE" style="table-layout: fixed; overflow: wrap; 
empty-cells: show; background-color: #fff; border: 1px solid #000000; width: 
100%;" dir="ltr" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
background-color: #f2f2f2;" colspan="8">Łączna kwota opłaty po zaokrągleniu do 
pełnych złotych <br />(naleŜy zsumować pozycje z kolumny F - poz. 32-76)</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; text-align: 
left; vertical-align: top;" colspan="4"><sup>77.</sup>
<table style="width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><strong><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataPodsumowanie/
wnio:OplataSuma"/></strong></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: right; vertical-align: bottom;"><span style="font-size: 
12px;"><strong>zł/miesiąc</strong></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table class="mpdf_TABLE" style="table-layout: fixed; overflow: wrap; 
empty-cells: show; border: 1px solid #000000; width: 100%;" dir="ltr" border="1"
cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="width: 20%; background-color: #e3e3e3; padding: 
5px;"><strong>G. SPOS&#211;B GROMADZENIA ODPAD&#211;W</strong>
<table class="mpdf_TABLE" style="table-layout: fixed; overflow: wrap; 
empty-cells: show; background-color: #fff; border: 1px solid #000000; width: 
100%;" dir="ltr" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
background-color: #f2f2f2;" colspan="10">Pojemniki przeznaczone wyłącznie dla 
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składającego deklarację</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; text-align: 
center; vertical-align: middle;" colspan="2"> 
<xsl:choose>
 
<xsl:when 
test="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Nieruchomosc/wnio:NieruchomoscDan
eDodatkowe/wnio:PojemnikiNaWylacznosc = '1'">
 [X] 
</xsl:when>
 
<xsl:otherwise>
 [&#160;&#160;] 
</xsl:otherwise>
 
</xsl:choose>
 </td>
</tr>
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
background-color: #f2f2f2;" colspan="10">Pojemniki wsp&#243;lne w altanie 
śmietnikowej</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; text-align: 
center; vertical-align: middle;" colspan="2"> 
<xsl:choose>
 
<xsl:when 
test="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Nieruchomosc/wnio:NieruchomoscDan
eDodatkowe/wnio:PojemnikiNaWylacznosc = '2'">
 [X] 
</xsl:when>
 
<xsl:otherwise>
 [&#160;&#160;] 
</xsl:otherwise>
 
</xsl:choose>
 </td>
</tr>
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
background-color: #f2f2f2; height: 60px;" colspan="4">Adres, lokalizacja altany 
śmietnikowej</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black;" 
colspan="8"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Nieruchomosc/wnio:NieruchomoscD
aneDodatkowe/wnio:LokalizacjaAltany"/></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="background-color: #e3e3e3; border: 1px solid black; padding: 10px;">
<p style="font-size: x-small; text-align: 
center;"><strong>POUCZENIE</strong></p>
<p style="font-size: x-small; text-align: justify;"><strong>W przypadku nie 
wpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty opłaty z poz. 31 lub wpłacenia 
jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia 
tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. o 
postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 299, poz. 1954 z 
p&#243;źn. zm.)</strong></p>
<p style="font-size: x-small; text-align: justify;">Zgodnie z art. 6m ustawy z 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel 
nieruchomości jest obowiązany złoŜyć do właściwego organu deklarację o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia 
zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. W przypadku zmiany 
danych będących podstawą ustalenia wysokości naleŜnej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złoŜyć deklarację 
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w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy
w razie niezłoŜenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji 
właściwy organ określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki.</p>
</div>
<div style="background-color: #e3e3e3; border: 1px solid black; padding: 10px;">
<p style="font-size: x-small; text-align: 
left;"><strong>Załączniki:</strong></p>
<ol style="font-size: x-small;">
<li>Do pierwszej deklaracji naleŜy dołączyć kserokopię umowy na odbi&#243;r 
odpad&#243;w komunalnych z przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie odbioru 
odpad&#243;w komunalnych lub kserokopię ostatniego dowodu wpłaty,</li>
<li>w odniesieniu do nieruchomości, na kt&#243;rych zamieszkują mieszkańcy 
dokument potwierdzający miejsce zamieszkania, jeŜeli jest inne niŜ miejsce 
zameldowania na terenie Gminy Kluczbork lub stosowne oświadczenie,</li>
<li>w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na kt&#243;rej zamieszkują 
mieszkańcy o zabudowie wielorodzinnej - <strong>plan sytuacyjny lub mapa w skali
1:500 z zaznaczonym miejscem lokalizacji pojemnik&#243;w.</strong></li>
</ol><br />
<p style="font-size: x-small; text-align: justify; text-decoration: 
italic;">Oświadczam, iŜ dane zawarte w niniejszej deklaracji są zgodne z 
Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kluczbork, 
jednocześnie oświadczam, iŜ zobowiązuję się zgłaszać kaŜdorazową zmianę 
dotyczącą danych zawartych w niniejszej deklaracji, zaistniałą na terenie 
nieruchomości, kt&#243;rej dotyczy deklaracja (np. ilość pojemnik&#243;w).</p>
<br />
<table style="background-color: white; width: 80%; margin: 0 auto;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: bottom; height: 30px;"><span 
style="font-size: xx-small;">Data</span> <span style="font-size: 
small;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:DataWypelnieniaDeklaracji"/></s
pan></td>
<td style="text-align: center; vertical-align: bottom;"><span style="font-size: 
small;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:DaneSkladajacegoDeklaracje/oso:
Imie"/>&#160;<xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:DaneSkladajacegoDeklaracje/oso:
Nazwisko"/></span></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: top;">&#160;</td>
<td style="text-align: center; vertical-align: top;"><span style="font-size: 
xx-small;">Podpis</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<table class="mpdf_TABLE" style="table-layout: fixed; overflow: wrap; 
empty-cells: show; border: 1px solid #000000; width: 100%;" dir="ltr" border="1"
cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="width: 20%; background-color: #e3e3e3; padding: 
5px;"><strong>H. ADNOTACJE ORGANU</strong>
<table class="mpdf_TABLE" style="table-layout: fixed; overflow: wrap; 
empty-cells: show; background-color: #fff; border: 1px solid #000000; width: 
100%;" dir="ltr" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="height: 160px; padding: 5px; border: 1px solid  
black; text-align: left; vertical-align: top;" rowspan="2" 
colspan="6">&#160;</td>
<td class="mpdf_TD" style="height: 80px; padding: 5px; border: 1px solid  black;
text-align: center; vertical-align: top;" colspan="3">
<table style="height: 80px; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
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<td style="text-align: center; vertical-align: top; height: 20px;">Podpis 
przyjmującego deklarację</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: bottom; height: 
60px;">...................................</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td class="mpdf_TD" style="height: 80px; padding: 5px; border: 1px solid  black;
text-align: center; vertical-align: top;" colspan="3">
<table style="height: 80px; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: top; height: 20px;">Podpis 
przyjmującego deklarację</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: bottom; height: 
60px;">...................................</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="height: 80px; padding: 5px; border: 1px solid  black;
text-align: center; vertical-align: top;" colspan="3">
<table style="height: 80px; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: top; height: 20px;">Podpis 
przyjmującego deklarację</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: bottom; height: 
60px;">...................................</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td class="mpdf_TD" style="height: 80px; padding: 5px; border: 1px solid  black;
text-align: center; vertical-align: top;" colspan="3">
<table style="height: 80px; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: top; height: 20px;">Podpis 
przyjmującego deklarację</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: bottom; height: 
60px;">...................................</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<pagebreak>
<p style="font-size: x-small; text-align: 
left;"><strong>Objaśnienia:</strong></p>
<ol style="font-size: x-small;">
<li>NaleŜy wskazać imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu oraz nr 
dowodu osobistego osoby upowaŜnionej oraz podstawę umocowania tj. 
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pełnomocnictwo, umowa sp&#243;łki, KRS itp. Do deklaracji naleŜy dołączyć 
dokument potwierdzający pełnomocnictwo. W przypadku pełnomocnictwa og&#243;lnego
lub szczeg&#243;lnego pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i złoŜone z
niniejszą deklaracją w oryginale lub formie uwierzytelnionego odpisu z uiszczoną
opłatą skarbową (17,00zł).</li>
<li>NaleŜy wpisać czy pełnomocnicy mogą działać samodzielnie, czy teŜ posiadają 
pełnomocnictwo łączne.</li>
<li>Spos&#243;b zbierania odpad&#243;w będzie podlegał bieŜącej kontroli. W 
przypadku nie wywiązywania się z obowiązku selektywnego zbierania odpad&#243;w 
komunalnych właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę za odprowadzanie 
odpad&#243;w zmieszanych wraz z zaległymi odsetkami.</li>
<li>NaleŜy dokładnie opisać prowadzoną działalność.</li>
<li>Ilość wytwarzanych odpad&#243;w naleŜy wyliczyć zgodnie z normatywem 
określonym odrębną uchwałą (jednostka charakteryzująca źr&#243;dło wytwarzanych 
odpad&#243;w x normatyw). Normatyw stanowi wskaz&#243;wkę przy obliczeniu 
miesięcznej ilości wytworzonych odpad&#243;w komunalnych.</li>
<li>Przy wyborze metody selektywnego zbierania odpad&#243;w komunalnych naleŜy 
wybrać pojemniki na odpady zmieszane oraz odpady suche. Sugerowany podział 
pojemnik&#243;w proporcjonalnie w stosunku 1:1. Przy wyborze metody 
nieselektywnego zbierania odpad&#243;w komunalnych naleŜy wybrać wyłącznie 
pojemniki na odpady zmieszane.</li>
<li>NaleŜy wpisać ilość oraz pojemność pojemnik&#243;w w jakie została 
wyposaŜona nieruchomość lub altana śmietnikowa.</li>
<li>Podpis powinna/y złoŜyć osoba/y upowaŜniona/e do reprezentowania przed 
organami administracji publicznej podmiot gospodarczy.</li>
</ol></pagebreak></pagebreak><xsl:call-template 
name="Podpis"/></body></html></xsl:template><xsl:template name="Podpis"><div 
align="right" style="text-align: right;font-size: 10px;font-family: 
Verdana;line-height: 16px;"><table style="float: right;"><tr><td style="width: 
340px;"><h2 class="acc">Podpisy elektroniczne</h2><p align="center" 
style="text-align: center;font-size: 10px;font-family: Verdana;line-height: 
16px;"><xsl:choose><xsl:when 
test="string-length(//wnio:Dokument/ds:Signature/ds:SignatureValue) &gt; 
0"><xsl:if 
test="string-length(//wnio:TrescDokumentu/wnio:Podpis/wnio:ImiePodpis) &gt; 0 or
string-length(//wnio:TrescDokumentu/wnio:Podpis/wnio:NazwiskoPodpis) &gt; 
0"><xsl:text>Osoba podpisująca:</xsl:text><br/><xsl:if 
test="//wnio:TrescDokumentu/wnio:Podpis/wnio:ImiePodpis"><b><xsl:value-of 
select="//wnio:TrescDokumentu/wnio:Podpis/wnio:ImiePodpis"/></b><xsl:value-of 
select="' '"/></xsl:if><b><xsl:value-of 
select="//wnio:TrescDokumentu/wnio:Podpis/wnio:NazwiskoPodpis"/></b><br/></xsl:i
f><xsl:text>Dokument został podpisany, aby go zweryfikować naleŜy uŜyć 
oprogramowania do weryfikacji podpisu</xsl:text><xsl:choose><xsl:when 
test="count(//wnio:Dokument/ds:Signature/ds:Object/descendant::*[local-name() = 
'SigningTime']) &gt; 1"><br/><xsl:text>Daty złoŜenia podpisu: 
</xsl:text><xsl:for-each 
select="//wnio:Dokument/ds:Signature/ds:Object/descendant::*[local-name() = 
'SigningTime']"><xsl:value-of select="."/></xsl:for-each></xsl:when><xsl:when 
test="count(//wnio:Dokument/ds:Signature/ds:Object/descendant::*[local-name() = 
'SigningTime']) = 1"><br/><xsl:text>Data złoŜenia podpisu: 
</xsl:text><xsl:for-each 
select="//wnio:Dokument/ds:Signature/ds:Object/descendant::*[local-name() = 
'SigningTime']"><xsl:value-of select="."/></xsl:for-each></xsl:when><xsl:when 
test="0 &gt;= 
count(//wnio:Dokument/ds:Signature/ds:Object/descendant::*[local-name() = 
'SigningTime'])"></xsl:when></xsl:choose></xsl:when><xsl:otherwise><xsl:text>Dok
ument nie zawiera podpisu</xsl:text></xsl:otherwise></xsl:choose><br/><span 
style="font-size: 7pt;font-weight: bold;">Podpis 
elektroniczny</span></p></td></tr></table></div><div style="clear: 
both;"/></xsl:template></xsl:stylesheet>

Id: B287A407-9AED-4868-A397-0D38014615F3. Projekt Strona 67



Układ informacji i powiązań między danymi 
w formacie danych XML

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsd:schema xmlns="http://crd.gov.pl/" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" 
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" 
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" 
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" 
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" 
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
targetNamespace="http://crd.gov.pl/" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified">
  <xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd"/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" 
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" 
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd"/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" 
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xs
d"/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" 
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" 
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.
xsd"/>
  <xsd:complexType name="DokumentTyp">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp" 
minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp" 
minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentuTyp" 
minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:element name="Dokument" type="DokumentTyp"/>
  <xsd:complexType name="TrescDokumentuTyp">
    <xsd:complexContent>
      <xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="NumerDeklaracji" type="NumerDeklaracjiTyp"/>
          <xsd:element name="PowodZlozeniaDeklaracji" 
type="PowodZlozeniaDeklaracjiTyp"/>
          <xsd:element name="DataZaistnieniaZmian" type="xsd:date"/>
          <xsd:element name="MiejsceSkladaniaDeklaracji" 
type="str:Tekst2000Typ"/>
          <xsd:element name="DataWypelnieniaDeklaracji" type="xsd:date"/>
          <xsd:element name="DataUtworzeniaDokumentu" type="xsd:date"/>
          <xsd:element name="DaneSkladajacegoDeklaracje" 
type="DaneSkladajacegoDeklaracjeTyp"/>
          <xsd:element name="Nieruchomosc" type="NieruchomoscTyp"/>
          <xsd:element name="Podmiot" type="PodmiotTyp"/>
          <xsd:element name="GromadzenieOdpadow" type="GromadzenieOdpadowTyp"/>
          <xsd:element name="Oplata" type="OplataTyp"/>
        </xsd:sequence>
      </xsd:extension>
    </xsd:complexContent>
  </xsd:complexType>
  <xsd:simpleType name="NumerDeklaracjiTyp">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="100"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:simpleType name="PowodZlozeniaDeklaracjiTyp">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:enumeration value="1">
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        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>pierwsza deklaracja</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="4">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>nowa deklaracja</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="2">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>korekta deklaracji</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:complexType name="DaneSkladajacegoDeklaracjeTyp">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="oso:Nazwisko" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="oso:Imie" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="NieruchomoscTyp">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="AdresNieruchomosci" type="AdresTyp"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="AdresTyp">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="adr:Kraj"/>
      <xsd:element ref="adr:Wojewodztwo"/>
      <xsd:element ref="adr:Powiat"/>
      <xsd:element ref="adr:Gmina"/>
      <xsd:element ref="adr:Miejscowosc"/>
      <xsd:element ref="adr:Ulica" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="adr:Budynek"/>
      <xsd:element ref="adr:Lokal" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="adr:KodPocztowy" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="adr:Poczta" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:simpleType name="PojemnikiNaWylacznoscTyp">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:enumeration value="1">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Pojemniki przeznaczone wyłącznie dla składającego 
deklarację</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="2">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Pojemniki wspólne w altanie 
śmietnikowej</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:complexType name="PodmiotTyp">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="RodzajWlasnosci" type="RodzajWlasnosciTyp"/>
      <xsd:element name="RodzajWlasnosciInny" type="str:Tekst200Typ" 
minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="RodzajPodmiotu" type="RodzajPodmiotuTyp"/>
      <xsd:element name="Osoba" type="OsobaTyp" minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="Instytucja" type="InstytucjaTyp" minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="AdresZamieszkania" type="AdresTyp"/>
      <xsd:element name="DaneKontaktowe" type="DaneKontaktoweTyp" 
minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>

Id: B287A407-9AED-4868-A397-0D38014615F3. Projekt Strona 69



  <xsd:simpleType name="RodzajWlasnosciTyp">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:enumeration value="1">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Właściciel nieruchomości</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="2">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Współwłaściciel</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="4">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Najemca, dzierŜawca</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="8">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>UŜytkownik</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="1024">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Zarządca nieruchomości współnej</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="2048">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Inny</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:simpleType name="RodzajPodmiotuTyp">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:enumeration value="1">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>osoba fizyczna</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="2">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>osoba prawna</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="4">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>jednostka organizacyjna, w tym spółka, nie 
posiadająca osobowości prawnej</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:complexType name="OsobaTyp">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="oso:Nazwisko" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="oso:Imie" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="oso:PESEL" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="oso:DataUrodzenia" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="InstytucjaTyp">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="inst:NazwaInstytucji" minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="NazwaInstytucjiSkrocona" type="str:Tekst2000Typ" 
minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="inst:NIP" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="inst:REGON" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
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  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="DaneKontaktoweTyp">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="adr:Email" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="adr:Telefon" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="GromadzenieOdpadowTyp">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="TypZbiorkiGrupa" type="TypZbiorkiGrupaTyp" 
minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:simpleType name="TypZbiorkiGrupaTyp">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:enumeration value="A">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>selektywny</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="B">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>selektywny + kompostowanie odpadów ulegających 
biodegradacji</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="C">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>nieselektywny</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:complexType name="OplataTyp">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="OplataZamieszkale" type="OplataZamieszkaleTyp" 
minOccurs="0" maxOccurs="999"/>
      <xsd:element name="OplataNiezamieszkale" type="OplataNiezamieszkaleTyp" 
minOccurs="0" maxOccurs="999"/>
      <xsd:element name="OplataPodsumowanie" type="OplataPodsumowanieTyp"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="OplataZamieszkaleTyp">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Podstawa" type="xsd:float"/>
      <xsd:element name="StawkaZmieszane" type="xsd:float"/>
      <xsd:element name="Kwota" type="xsd:float"/>
      <xsd:element name="KodSystemowy" type="str:Tekst65Typ"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="OplataNiezamieszkaleTyp">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="KodSystemowy" type="str:Tekst65Typ"/>
      <xsd:element name="StawkaSelektywne" type="xsd:float"/>
      <xsd:element name="StawkaZmieszane" type="xsd:float"/>
      <xsd:element name="SztukRazem" type="xsd:float"/>
      <xsd:element name="SztukRazemMiesiac" type="xsd:float"/>
      <xsd:element name="Kwota" type="xsd:float"/>
      <xsd:element name="Czestotliwosc" type="xsd:float" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="OplataPodsumowanieTyp">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="OplataSuma" type="xsd:float"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:schema>
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xsl:stylesheet 
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" xmlns:wnio="http://crd.gov.pl/"
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xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" 
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" 
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" 
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" 
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" 
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" version="1.0" 
xsi:schemaLocation="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform 
http://www.w3.org/2007/schema-for-xslt20.xsd">
<xsl:template match="/"><html><head><title></title><style>body { font-family: 
arial; font-size: 10pt;}p { margin: 0px; }a { color: #000066; text-decoration: 
none; }table { border-collapse: collapse; }thead { vertical-align: bottom; 
text-align: center; font-weight: bold; }tfoot { text-align: center; font-weight:
bold; }th { text-align: left; padding-left: 0.20em; padding-right: 0.20em; 
padding-top: 0.20em; padding-bottom: 0.20em; vertical-align: top; }td { 
padding-left: 0.20em; padding-right: 0.20em; padding-top: 0.20em; 
padding-bottom: 0.20em; vertical-align: top; }img { margin: 0.15em; 
vertical-align: middle; }.mpdf_TD_disabled { background-color: #E3E3E3 
!important; }</style><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; 
charset=utf-8"/></head><body><table style="overflow: wrap; empty-cells: show; 
width: 100%;" dir="ltr" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: left; vertical-align: top; height: 90px; width: 200px;">
<table class="mpdf_TABLE" style="width: 200px;" border="1">
<tbody>
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="text-align: center; vertical-align: middle; 
background-color: #e3e3e3;"><span style="font-size: x-small;"> <strong>1. PESEL 
(osoba fizyczna)</strong> </span></td>
</tr>
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span 
style="font-size: x-small;"> <xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Podmiot/wnio:Osoba/oso:PESEL"/>
&#160; </span></td>
</tr>
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="text-align: center; vertical-align: middle; 
background-color: #e3e3e3;"><span style="font-size: x-small;"> 
<strong>NIP</strong> </span></td>
</tr>
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span 
style="font-size: x-small;"> <xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Podmiot/wnio:Instytucja/inst:NI
P"/>&#160; </span></td>
</tr>
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="text-align: center; vertical-align: middle; 
background-color: #e3e3e3;"><span style="font-size: x-small;"> 
<strong>REGON</strong> </span></td>
</tr>
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span 
style="font-size: x-small;"> <xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Podmiot/wnio:Instytucja/inst:RE
GON"/>&#160; </span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
x-small;"> <strong><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:NumerDeklaracji"/></strong><br 
/> </span></td>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle; width: 150px;"><span 
style="font-size: x-small;"> Załącznik nr 3<br /> do Uchwały .........<br /> 
Rady Miejskiej w Kluczborku<br /> z dnia ............. </span></td>
</tr>
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</tbody>
</table>
<div style="padding: 10px;">
<h1 style="font-size: 14px; text-align: left;">DO-3</h1>
<h1 style="font-size: 14px; text-align: center;">DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY 
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI<br />nieruchomości, kt&#243;re w części 
stanowią nieruchomość, na kt&#243;rej zamieszkują mieszkańcy oraz kt&#243;re w 
części stanowią nieruchomość, na kt&#243;rej nie zamieszkują mieszkańcy, a 
powstają odpady komunalne</h1>
<p>&#160;</p>
<div style="width: 25%; border: 1px solid black; height: 50px; margin: 0 auto; 
padding: 5px; text-align: center; background-color: #ffffff;"><sup>2. Dzień - 
Miesiąc - Rok</sup><br /> <xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:DataUtworzeniaDokumentu"/></div
>
<p>&#160;</p>
</div>
<div style="background-color: #e3e3e3; border: 1px solid black;">
<p><strong>Podstawa prawna:</strong> Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399)</p>
<p><strong>Składający:</strong> Właściciel nieruchomości, na kt&#243;rej w 
części zamieszkują mieszkańcy oraz w części nie zamieszkują mieszkańcy, a 
powstają odpady komunalne w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach</p>
<p><strong>Termin składania:</strong> W ciągu 14 dni od dnia zamieszkania lub 14
dni od dnia, w kt&#243;rym nastąpiły zmiany danych określonychw deklaracji.</p>
</div>
<table class="mpdf_TABLE" style="table-layout: fixed; overflow: wrap; 
empty-cells: show; border: 1px solid #000000; width: 100%;" dir="ltr" border="1"
cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="width: 20%; background-color: #e3e3e3; padding: 
5px;"><strong>A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI</strong>
<table style="table-layout: fixed; overflow: wrap; empty-cells: show; 
background-color: #ffffff; border: 1px solid #000000; width: 100%;" dir="ltr" 
border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td class="mpdf_TD"><sup>3. Nazwa i adres siedziby organu, do kt&#243;rego 
naleŜy złoŜyć deklaracja:</sup><br /><br /> <span style="font-size: 14px; 
font-weight: bold;"> <xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:MiejsceSkladaniaDeklaracji"/> 
</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table class="mpdf_TABLE" style="table-layout: fixed; overflow: wrap; 
empty-cells: show; border: 1px solid #000000; width: 100%;" dir="ltr" border="1"
cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="width: 20%; background-color: #e3e3e3; padding: 
5px;"><strong>B. OBOWIĄZEK ZŁOśENIA DEKLARACJI</strong>
<table style="table-layout: fixed; overflow: wrap; empty-cells: show; 
background-color: #fff; border: 1px solid #000000; width: 100%;" dir="ltr" 
border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td class="mpdf_TD" colspan="2"><sup>Obowiązek złoŜenia deklaracji wynika z art.
6k ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach<br /> 4. Cel złoŜenia 
deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)</sup><br /><br /></td>
</tr>
<tr>
<td class="mpdf_TD"><strong><xsl:if 
test="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:PowodZlozeniaDeklaracji = '1'">
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[X] pierwsza deklaracja&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>[&#160;&#160;] nowa 
deklaracja&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>[&#160;&#160;] korekta 
deklaracji&#160;&#160;&#160;&#160;</xsl:if>
<xsl:if test="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:PowodZlozeniaDeklaracji =
'4'">
[&#160;&#160;] pierwsza deklaracja&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>[X] nowa 
deklaracja&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>[&#160;&#160;] korekta 
deklaracji&#160;&#160;&#160;&#160;</xsl:if>
<xsl:if test="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:PowodZlozeniaDeklaracji =
'2'">
[&#160;&#160;] pierwsza deklaracja&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>[&#160;&#160;] 
nowa deklaracja&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>[X] korekta 
deklaracji&#160;&#160;&#160;&#160;</xsl:if>
&#160;</strong></td>
<td class="mpdf_TD" style="text-align: right; vertical-align: bottom;"> 
<xsl:choose>
 
<xsl:when test="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:DataZaistnieniaZmian !=
''">
  <strong>Data zaistnienia zmiany: <xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:DataZaistnieniaZmian"/></strong
>  
</xsl:when>
 
</xsl:choose>
 </td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table class="mpdf_TABLE" style="table-layout: fixed; overflow: wrap; 
empty-cells: show; border: 1px solid #000000; width: 100%;" dir="ltr" border="1"
cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="width: 20%; background-color: #e3e3e3; padding: 
5px;"><strong>C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOśENIA DEKLARACJI</strong>
<table style="table-layout: fixed; overflow: wrap; empty-cells: show; 
background-color: #fff; border: 1px solid #000000; width: 100%;" dir="ltr" 
border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="width: 20%;"><sup>5. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć 
właściwy kwadrat)</sup><br /> <strong><xsl:if 
test="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Podmiot/wnio:RodzajWlasnosci = 
'1'">
[X] Właściciel nieruchomości&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>[&#160;&#160;] 
Współwłaściciel&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>[&#160;&#160;] Najemca, 
dzierŜawca&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>[&#160;&#160;] 
UŜytkownik&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>[&#160;&#160;] Zarządca nieruchomości 
współnej&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>[&#160;&#160;] 
Inny&#160;&#160;&#160;&#160;</xsl:if>
<xsl:if 
test="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Podmiot/wnio:RodzajWlasnosci = 
'2'">
[&#160;&#160;] Właściciel nieruchomości&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>[X] 
Współwłaściciel&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>[&#160;&#160;] Najemca, 
dzierŜawca&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>[&#160;&#160;] 
UŜytkownik&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>[&#160;&#160;] Zarządca nieruchomości 
współnej&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>[&#160;&#160;] 
Inny&#160;&#160;&#160;&#160;</xsl:if>
<xsl:if 
test="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Podmiot/wnio:RodzajWlasnosci = 
'4'">
[&#160;&#160;] Właściciel 
nieruchomości&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>[&#160;&#160;] 
Współwłaściciel&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>[X] Najemca, 
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dzierŜawca&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>[&#160;&#160;] 
UŜytkownik&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>[&#160;&#160;] Zarządca nieruchomości 
współnej&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>[&#160;&#160;] 
Inny&#160;&#160;&#160;&#160;</xsl:if>
<xsl:if 
test="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Podmiot/wnio:RodzajWlasnosci = 
'8'">
[&#160;&#160;] Właściciel 
nieruchomości&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>[&#160;&#160;] 
Współwłaściciel&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>[&#160;&#160;] Najemca, 
dzierŜawca&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>[X] 
UŜytkownik&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>[&#160;&#160;] Zarządca nieruchomości 
współnej&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>[&#160;&#160;] 
Inny&#160;&#160;&#160;&#160;</xsl:if>
<xsl:if 
test="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Podmiot/wnio:RodzajWlasnosci = 
'1024'">
[&#160;&#160;] Właściciel 
nieruchomości&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>[&#160;&#160;] 
Współwłaściciel&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>[&#160;&#160;] Najemca, 
dzierŜawca&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>[&#160;&#160;] 
UŜytkownik&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>[X] Zarządca nieruchomości 
współnej&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>[&#160;&#160;] 
Inny&#160;&#160;&#160;&#160;</xsl:if>
<xsl:if 
test="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Podmiot/wnio:RodzajWlasnosci = 
'2048'">
[&#160;&#160;] Właściciel 
nieruchomości&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>[&#160;&#160;] 
Współwłaściciel&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>[&#160;&#160;] Najemca, 
dzierŜawca&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>[&#160;&#160;] 
UŜytkownik&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>[&#160;&#160;] Zarządca nieruchomości 
współnej&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>[X] Inny&#160;&#160;&#160;&#160;</xsl:if>
<xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Podmiot/wnio:RodzajWlasnosciInn
y"/>&#160;</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table class="mpdf_TABLE" style="table-layout: fixed; overflow: wrap; 
empty-cells: show; border: 1px solid #000000; width: 100%;" dir="ltr" border="1"
cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="background-color: #e3e3e3; padding: 5px;"><strong>D. 
DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ</strong>
<table class="mpdf_TABLE" style="table-layout: fixed; overflow: wrap; 
empty-cells: show; background-color: #fff; border: 1px solid #000000; width: 
100%;" dir="ltr" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="vertical-align: top; text-align: left; border: 1px 
solid  black;" colspan="4"><sup>6. Nazwisko / Pełna nazwa</sup><br />  
<xsl:choose>
 
<xsl:when 
test="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Podmiot/wnio:RodzajPodmiotu = 
'1'">
 <xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Podmiot/wnio:Osoba/oso:Nazwisko
"/>&#160; 
</xsl:when>
 
</xsl:choose>
 &#160;</td>
<td class="mpdf_TD" style="vertical-align: top; border: 1px solid  black;" 
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colspan="4"><sup>7. Pierwsze imię / Nazwa skr&#243;cona</sup><br />  
<xsl:choose>
 
<xsl:when 
test="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Podmiot/wnio:RodzajPodmiotu = 
'1'">
 <xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Podmiot/wnio:Osoba/oso:Imie"/>&
#160; 
</xsl:when>
 
</xsl:choose>
 &#160;</td>
<td class="mpdf_TD" style="vertical-align: top; border: 1px solid  black;" 
colspan="4"><sup>8. Data urodzenia (dd-mm-rrrr)</sup><br />  
<xsl:choose>
 
<xsl:when 
test="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Podmiot/wnio:RodzajPodmiotu = 
'1'">
 
<table style="width: 100%; margin: 0; height: 15px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; height: 5px; vertical-align: 
bottom;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Podmiot/wnio:Osoba/oso:DataUrod
zenia"/></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; height: 5px; vertical-align: bottom;"><span 
style="font-size: xx-small;">(dot. os&#243;b fizycznych)</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
 
</xsl:when>
 
</xsl:choose>
 &#160;</td>
</tr>
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="vertical-align: top; border: 1px solid  black;" 
colspan="6"><sup>9. Nr telefonu (pole nieobowiązkowe)</sup><br /> <xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Podmiot/wnio:DaneKontaktowe/adr
:Telefon"/>&#160;</td>
<td class="mpdf_TD" style="vertical-align: top; border: 1px solid  black;" 
colspan="6"><sup>10. Adres e-mail (pole nieobowiązkowe)</sup><br /> 
<xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Podmiot/wnio:DaneKontaktowe/adr
:Email"/>&#160;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table class="mpdf_TABLE" style="table-layout: fixed; overflow: wrap; 
empty-cells: show; border: 1px solid #000000; width: 100%;" dir="ltr" border="1"
cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="background-color: #e3e3e3; padding: 
5px;"><strong><strong>D1. DANE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI<br /></strong></strong>
<table class="mpdf_TABLE" style="table-layout: fixed; overflow: wrap; 
empty-cells: show; background-color: #fff; border: 1px solid #000000; width: 
100%;" dir="ltr" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
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<td class="mpdf_TD" style="vertical-align: top; border: 1px solid  black; 
height: 15px;" rowspan="2" colspan="6"><sup>11. Nazwa pełna / Nazwisko i imię 
(wsp&#243;lnik&#243;w)</sup><br />  
<xsl:choose>
 
<xsl:when 
test="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Podmiot/wnio:RodzajPodmiotu != 
'1'">
 <xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Podmiot/wnio:Instytucja/inst:Na
zwaInstytucji"/>&#160; 
</xsl:when>
 
</xsl:choose>
 &#160;</td>
<td class="mpdf_TD" style="vertical-align: top; border: 1px solid  black; 
height: 15px;" colspan="6"><sup>12. Nazwa skr&#243;cona</sup><br />  
<xsl:choose>
 
<xsl:when 
test="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Podmiot/wnio:RodzajPodmiotu != 
'1'">
 <xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Podmiot/wnio:Instytucja/wnio:Na
zwaInstytucjiSkrocona"/>&#160; 
</xsl:when>
 
</xsl:choose>
 &#160;</td>
</tr>
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="vertical-align: top; border: 1px solid  black; 
height: 15px;" colspan="3"><sup>13. Nr KRS</sup><br />  
<xsl:choose>
 
<xsl:when 
test="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Podmiot/wnio:RodzajPodmiotu != 
'1'">
 <xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Podmiot/wnio:Instytucja/inst:KR
S"/>&#160; 
</xsl:when>
 
</xsl:choose>
 &#160;</td>
<td class="mpdf_TD" style="vertical-align: top; border: 1px solid  black; 
height: 15px;" colspan="3"><sup>14. Nr PKD</sup><br />  
<xsl:choose>
 
<xsl:when 
test="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Podmiot/wnio:RodzajPodmiotu != 
'1'">
 <xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Podmiot/wnio:Instytucja/wnio:PK
D"/>&#160; 
</xsl:when>
 
</xsl:choose>
 &#160;</td>
</tr>
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="vertical-align: top; border: 1px solid  black;" 
colspan="6"><sup>15. Nr telefonu (pole nieobowiązkowe)</sup><br /> <xsl:value-of
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Podmiot/wnio:DaneKontaktowe/adr
:Telefon"/>&#160;</td>
<td class="mpdf_TD" style="vertical-align: top; border: 1px solid  black;" 
colspan="6"><sup>16. Adres e-mail (pole nieobowiązkowe)</sup><br /> 
<xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Podmiot/wnio:DaneKontaktowe/adr
:Email"/>&#160;</td>
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</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table class="mpdf_TABLE" style="table-layout: fixed; overflow: wrap; 
empty-cells: show; border: 1px solid #000000; width: 100%;" dir="ltr" border="1"
cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="background-color: #e3e3e3; padding: 
5px;"><strong>D.2. DANE O NIERUCHOMOŚCI - na kt&#243;rej powstają odpady 
komunalne</strong>
<table class="mpdf_TABLE" style="table-layout: fixed; overflow: wrap; 
empty-cells: show; background-color: #fff; border: 1px solid #000000; width: 
100%;" dir="ltr" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="vertical-align: top; border: 1px solid  black;" 
colspan="6"><sup>17. Ulica</sup><br /> <xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Nieruchomosc/wnio:AdresNierucho
mosci/adr:Ulica"/>&#160;</td>
<td class="mpdf_TD" style="vertical-align: top; border: 1px solid  black;" 
colspan="3"><sup>18. Nr domu</sup><br /> <xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Nieruchomosc/wnio:AdresNierucho
mosci/adr:Budynek"/>&#160;</td>
<td class="mpdf_TD" style="vertical-align: top; border: 1px solid  black;" 
colspan="3"><sup>19. Nr lokalu</sup><br /> <xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Nieruchomosc/wnio:AdresNierucho
mosci/adr:Lokal"/>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="vertical-align: top; border: 1px solid  black;" 
colspan="6"><sup>20. Miejscowość</sup><br /> <xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Nieruchomosc/wnio:AdresNierucho
mosci/adr:Miejscowosc"/>&#160;</td>
<td class="mpdf_TD" style="vertical-align: top; border: 1px solid  black;" 
colspan="3"><sup>21. Kod pocztowy</sup><br /> <xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Nieruchomosc/wnio:AdresNierucho
mosci/adr:KodPocztowy"/>&#160;</td>
<td class="mpdf_TD" style="vertical-align: top; border: 1px solid  black;" 
colspan="3"><sup>22. Poczta</sup><br /> <xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Nieruchomosc/wnio:AdresNierucho
mosci/adr:Poczta"/>&#160;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table class="mpdf_TABLE" style="table-layout: fixed; overflow: wrap; 
empty-cells: show; border: 1px solid #000000; width: 100%;" dir="ltr" border="1"
cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="width: 20%; background-color: #e3e3e3; padding: 
5px;"><strong>D.3. ADRES DO KORESPONDENCJI - jeśli jest inny, niŜ adres 
nieruchomości z D.2.</strong>
<table class="mpdf_TABLE" style="table-layout: fixed; overflow: wrap; 
empty-cells: show; background-color: #fff; border: 1px solid #000000; width: 
100%;" dir="ltr" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="vertical-align: top; border: 1px solid  black;" 
colspan="4"><sup>23. Kraj</sup><br /> <xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Podmiot/wnio:AdresZamieszkania/
adr:Kraj"/>&#160;</td>
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<td class="mpdf_TD" style="vertical-align: top; border: 1px solid  black;" 
colspan="4"><sup>24. Wojew&#243;dztwo</sup><br /> <xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Podmiot/wnio:AdresZamieszkania/
adr:Wojewodztwo"/>&#160;</td>
<td class="mpdf_TD" style="vertical-align: top; border: 1px solid  black;" 
colspan="4"><sup>25. Powiat</sup><br /> <xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Podmiot/wnio:AdresZamieszkania/
adr:Powiat"/>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="vertical-align: top; border: 1px solid  black;" 
colspan="4"><sup>26. Gmina</sup><br /> <xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Podmiot/wnio:AdresZamieszkania/
adr:Gmina"/>&#160;</td>
<td class="mpdf_TD" style="vertical-align: top; border: 1px solid  black;" 
colspan="4"><sup>27. Ulica</sup><br /> <xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Podmiot/wnio:AdresZamieszkania/
adr:Ulica"/>&#160;</td>
<td class="mpdf_TD" style="vertical-align: top; border: 1px solid  black;" 
colspan="2"><sup>28. Nr domu</sup><br /> <xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Podmiot/wnio:AdresZamieszkania/
adr:Budynek"/>&#160;</td>
<td class="mpdf_TD" style="vertical-align: top; border: 1px solid  black;" 
colspan="2"><sup>29. Nr lokalu</sup><br /> <xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Podmiot/wnio:AdresZamieszkania/
adr:Lokal"/>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="vertical-align: top; border: 1px solid  black;" 
colspan="6"><sup>30. Miejscowość</sup><br /> <xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Podmiot/wnio:AdresZamieszkania/
adr:Miejscowosc"/>&#160;</td>
<td class="mpdf_TD" style="vertical-align: top; border: 1px solid  black;" 
colspan="3"><sup>31. Kod pocztowy</sup><br /> <xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Podmiot/wnio:AdresZamieszkania/
adr:KodPocztowy"/>&#160;</td>
<td class="mpdf_TD" style="vertical-align: top; border: 1px solid  black;" 
colspan="3"><sup>32. Poczta</sup><br /> <xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Podmiot/wnio:AdresZamieszkania/
adr:Poczta"/>&#160;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table class="mpdf_TABLE" style="table-layout: fixed; overflow: wrap; 
empty-cells: show; border: 1px solid #000000; width: 100%;" dir="ltr" border="1"
cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="width: 20%; background-color: #e3e3e3; padding: 
5px;">Jednocześnie oświadczam, iŜ odpady z nieruchomości będą zbierane w 
spos&#243;b<sup>1</sup>:
<table class="mpdf_TABLE" style="table-layout: fixed; overflow: wrap; 
empty-cells: show; background-color: #fff; border: 1px solid #000000; width: 
100%;" dir="ltr" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black;" 
colspan="12"><strong><xsl:if 
test="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:GromadzenieOdpadow/wnio:TypZbiork
iGrupa = 'A'">
[X] selektywny&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>[&#160;&#160;] selektywny + 
kompostowanie odpadów ulegających 
biodegradacji&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>[&#160;&#160;] 
nieselektywny&#160;&#160;&#160;&#160;</xsl:if>
<xsl:if 
test="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:GromadzenieOdpadow/wnio:TypZbiork
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iGrupa = 'B'">
[&#160;&#160;] selektywny&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>[X] selektywny + 
kompostowanie odpadów ulegających 
biodegradacji&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>[&#160;&#160;] 
nieselektywny&#160;&#160;&#160;&#160;</xsl:if>
<xsl:if 
test="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:GromadzenieOdpadow/wnio:TypZbiork
iGrupa = 'C'">
[&#160;&#160;] selektywny&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>[&#160;&#160;] selektywny 
+ kompostowanie odpadów ulegających 
biodegradacji&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>[X] 
nieselektywny&#160;&#160;&#160;&#160;</xsl:if>
</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table class="mpdf_TABLE" style="table-layout: fixed; overflow: wrap; 
empty-cells: show; border: 1px solid #000000; width: 100%;" dir="ltr" border="1"
cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="width: 20%; background-color: #e3e3e3; padding: 
5px;"><strong>E. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPŁATY</strong><br /> <strong>E.1. 
OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W CZĘŚCI, NA KT&#211;REJ 
ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY</strong>
<table class="mpdf_TABLE" style="table-layout: fixed; overflow: wrap; 
empty-cells: show; background-color: #fff; border: 1px solid #000000; width: 
100%;" dir="ltr" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="width: 33%; padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: middle; background-color: #f2f2f2; height: 10px;" rowspan="2" 
colspan="4"><span style="font-size: x-small;"><strong>Stawka opłaty</strong> 
określona w Uchwale Rady Miejskiej w Kluczborku w sprawie wyboru metody 
ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości
tej opłaty <sup>2</sup></span></td>
<td class="mpdf_TD" style="width: 16%; padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; background-color: #f2f2f2;" colspan="2"><span 
style="font-size: x-small;">Zbierane w spos&#243;b selektywny</span></td>
<td class="mpdf_TD" style="width: 16%; padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; background-color: #f2f2f2;" colspan="2"><span 
style="font-size: x-small;">Zbierane w spos&#243;b selektywny + kompostowanie 
odpad&#243;w ulegających biodegradacji</span></td>
<td class="mpdf_TD" style="width: 16%; padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; background-color: #f2f2f2;" colspan="2"><span 
style="font-size: x-small;">Zbierane w spos&#243;b nieselektywny</span></td>
<td class="mpdf_TD" style="width: 16%; padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; background-color: #f2f2f2;" colspan="2"><span 
style="font-size: x-small;">ObniŜona stawka dla kaŜdej następnej osoby powyŜej 
piątego mieszkańca przy zbieraniu selektywnym</span></td>
</tr>
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top;" colspan="2"><sup>33.</sup>
<table style="width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; height: 15px;"><span style="font-size: normal;"> 

<xsl:choose>
 
<xsl:when 
test="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:GromadzenieOdpadow/wnio:TypZbiork
iGrupa = 'A'">
     <xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataZamieszkale[w
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nio:KodSystemowy='5745_A_30']/wnio:StawkaZmieszane"/>     
</xsl:when>
 
<xsl:otherwise>
  &#160;  
</xsl:otherwise>
 
</xsl:choose>
  </span></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: right;"><span style="font-size: 
x-small;"><strong>zł/osobę</strong></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; height: 10px;" colspan="2"><sup>34.</sup>
<table style="width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; height: 15px;"><span style="font-size: normal;"> 

<xsl:choose>
 
<xsl:when 
test="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:GromadzenieOdpadow/wnio:TypZbiork
iGrupa = 'B'">
     <xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataZamieszkale[w
nio:KodSystemowy='5745_B_30']/wnio:StawkaZmieszane"/>     
</xsl:when>
 
<xsl:otherwise>
  &#160;  
</xsl:otherwise>
 
</xsl:choose>
  </span></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: right;"><span style="font-size: 
x-small;"><strong>zł/osobę</strong></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; height: 10px;" colspan="2"><sup>35.</sup>
<table style="width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; height: 15px;"><span style="font-size: normal;"> 

<xsl:choose>
 
<xsl:when 
test="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:GromadzenieOdpadow/wnio:TypZbiork
iGrupa = 'C'">
     <xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataZamieszkale[w
nio:KodSystemowy='5745_C_30']/wnio:StawkaZmieszane"/>     
</xsl:when>
 
<xsl:otherwise>
  &#160;  
</xsl:otherwise>
 
</xsl:choose>
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  </span></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: right;"><span style="font-size: 
x-small;"><strong>zł/osobę</strong></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; height: 10px;" colspan="2"><sup>36.</sup>
<table style="width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; height: 15px;"><span style="font-size: normal;"> 

<xsl:choose>
 
<xsl:when 
test="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:GromadzenieOdpadow/wnio:TypZbiork
iGrupa = 'A'">
     <xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataZamieszkale[w
nio:KodSystemowy='5745_A_31']/wnio:StawkaZmieszane"/>     
</xsl:when>
 
<xsl:when 
test="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:GromadzenieOdpadow/wnio:TypZbiork
iGrupa = 'B'">
     <xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataZamieszkale[w
nio:KodSystemowy='5745_B_31']/wnio:StawkaZmieszane"/>     
</xsl:when>
 
<xsl:otherwise>
  &#160;  
</xsl:otherwise>
 
</xsl:choose>
  </span></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: right;"><span style="font-size: 
x-small;"><strong>zł/osobę</strong></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: middle; background-color: #f2f2f2; height: 10px;" 
colspan="4"><span style="font-size: x-small;">Liczba mieszkańc&#243;w od 1 do 5 
os&#243;b</span></td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top;" colspan="8"><sup>37.</sup>
<table style="width: 100%; height: 30px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;">  
<xsl:choose>
 
<xsl:when 
test="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:GromadzenieOdpadow/wnio:TypZbiork
iGrupa = 'A'">
     <xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataZamieszkale[w
nio:KodSystemowy='5745_A_30']/wnio:Podstawa"/>     
</xsl:when>
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<xsl:when 
test="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:GromadzenieOdpadow/wnio:TypZbiork
iGrupa = 'B'">
     <xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataZamieszkale[w
nio:KodSystemowy='5745_B_30']/wnio:Podstawa"/>     
</xsl:when>
 
<xsl:when 
test="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:GromadzenieOdpadow/wnio:TypZbiork
iGrupa = 'C'">
 
<xsl:choose>
 
<xsl:when 
test="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataZamieszkale[wni
o:KodSystemowy='5745_C_30']/wnio:Podstawa &lt; '6'">
  <xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataZamieszkale[w
nio:KodSystemowy='5745_C_30']/wnio:Podstawa"/>  
</xsl:when>
 
<xsl:otherwise>
  0  
</xsl:otherwise>
 
</xsl:choose>
 
</xsl:when>
 
<xsl:otherwise>
  0  
</xsl:otherwise>
 
</xsl:choose>
  </span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: middle; background-color: #f2f2f2; height: 10px;" 
colspan="4"><span style="font-size: x-small;">Liczba mieszkańc&#243;w powyŜej 5 
os&#243;b (6 i więcej)<sup>3</sup></span></td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top;" colspan="8"><sup>38.</sup>
<table style="width: 100%; height: 30px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;">  
<xsl:choose>
 
<xsl:when 
test="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:GromadzenieOdpadow/wnio:TypZbiork
iGrupa = 'A'">
     <xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataZamieszkale[w
nio:KodSystemowy='5745_A_31']/wnio:Podstawa"/>     
</xsl:when>
 
<xsl:when 
test="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:GromadzenieOdpadow/wnio:TypZbiork
iGrupa = 'B'">
     <xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataZamieszkale[w
nio:KodSystemowy='5745_B_31']/wnio:Podstawa"/>     
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</xsl:when>
 
<xsl:when 
test="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:GromadzenieOdpadow/wnio:TypZbiork
iGrupa = 'C'">
 
<xsl:choose>
 
<xsl:when 
test="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataZamieszkale[wni
o:KodSystemowy='5745_C_30']/wnio:Podstawa &gt; '5'">
  <xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataZamieszkale[w
nio:KodSystemowy='5745_C_30']/wnio:Podstawa"/>  
</xsl:when>
 
<xsl:otherwise>
  0  
</xsl:otherwise>
 
</xsl:choose>
 
</xsl:when>
 
<xsl:otherwise>
  0  
</xsl:otherwise>
 
</xsl:choose>
  </span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: middle; background-color: #f2f2f2; height: 10px;" 
colspan="4"><span style="font-size: x-small;">Miesięczna kwota opłaty do 5 
mieszkańc&#243;w (poz. 33, 34 lub 35 naleŜy pomnoŜyć przez poz. 37)</span></td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top;" colspan="8"><sup>39.</sup>
<table style="width: 100%; height: 30px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;">  
<xsl:choose>
 
<xsl:when 
test="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:GromadzenieOdpadow/wnio:TypZbiork
iGrupa = 'A'">
     <xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataZamieszkale[w
nio:KodSystemowy='5745_A_30']/wnio:Kwota"/>     
</xsl:when>
 
<xsl:when 
test="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:GromadzenieOdpadow/wnio:TypZbiork
iGrupa = 'B'">
     <xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataZamieszkale[w
nio:KodSystemowy='5745_B_30']/wnio:Kwota"/>     
</xsl:when>
 
<xsl:when 
test="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:GromadzenieOdpadow/wnio:TypZbiork
iGrupa = 'C'">
 
<xsl:choose>
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<xsl:when 
test="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataZamieszkale[wni
o:KodSystemowy='5745_C_30']/wnio:Podstawa &lt; '6'">
  <xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataZamieszkale[w
nio:KodSystemowy='5745_C_30']/wnio:Kwota"/>  
</xsl:when>
 
<xsl:otherwise>
  0  
</xsl:otherwise>
 
</xsl:choose>
 
</xsl:when>
 
<xsl:otherwise>
  0  
</xsl:otherwise>
 
</xsl:choose>
  </span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: middle; background-color: #f2f2f2; height: 10px;" 
colspan="4"><span style="font-size: x-small;">Miesięczna kwota opłaty za 6 i 
kaŜdego następnego mieszkańca (poz. 35 lub 36 naleŜy pomnoŜyć przez poz. 
38)</span></td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top;" colspan="8"><sup>40.</sup>
<table style="width: 100%; height: 30px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;">  
<xsl:choose>
 
<xsl:when 
test="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:GromadzenieOdpadow/wnio:TypZbiork
iGrupa = 'A'">
     <xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataZamieszkale[w
nio:KodSystemowy='5745_A_31']/wnio:Kwota"/>     
</xsl:when>
 
<xsl:when 
test="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:GromadzenieOdpadow/wnio:TypZbiork
iGrupa = 'B'">
     <xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataZamieszkale[w
nio:KodSystemowy='5745_B_31']/wnio:Kwota"/>     
</xsl:when>
 
<xsl:when 
test="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:GromadzenieOdpadow/wnio:TypZbiork
iGrupa = 'C'">
 
<xsl:choose>
 
<xsl:when 
test="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataZamieszkale[wni
o:KodSystemowy='5745_C_30']/wnio:Podstawa &gt; '5'">
  <xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataZamieszkale[w
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nio:KodSystemowy='5745_C_30']/wnio:Kwota"/>  
</xsl:when>
 
<xsl:otherwise>
  0  
</xsl:otherwise>
 
</xsl:choose>
 
</xsl:when>
 
<xsl:otherwise>
  0  
</xsl:otherwise>
 
</xsl:choose>
  </span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: middle; background-color: #f2f2f2; height: 10px;" 
colspan="4"><span style="font-size: x-small;"><strong>Kwota opłaty (suma poz. 39
i 40)</strong></span></td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top;" colspan="8"><sup>41.</sup>
<table style="width: 100%; height: 30px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataPodsumowanie/
wnio:OplataSuma"/></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table class="mpdf_TABLE" style="table-layout: fixed; overflow: wrap; 
empty-cells: show; border: 1px solid #000000; width: 100%;" dir="ltr" border="1"
cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="width: 20%; background-color: #e3e3e3; padding: 
5px;"><strong>E.2. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W CZĘŚCI, NA 
KT&#211;REJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE</strong><br 
/>
<table class="mpdf_TABLE" style="table-layout: fixed; overflow: wrap; 
empty-cells: show; background-color: #fff; border: 1px solid #000000; width: 
100%;" dir="ltr" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black;" 
colspan="16">Oświadczam, iŜ odpady z nieruchomości będą zbierane w 
spos&#243;b<sup>4</sup>:<br /> <strong><xsl:if 
test="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:GromadzenieOdpadow/wnio:TypZbiork
iNierNiezam = '1'">
[X] selektywny&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>[&#160;&#160;] 
nieselektywny&#160;&#160;&#160;&#160;</xsl:if>
<xsl:if 
test="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:GromadzenieOdpadow/wnio:TypZbiork
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iNierNiezam = '2'">
[&#160;&#160;] selektywny&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>[X] 
nieselektywny&#160;&#160;&#160;&#160;</xsl:if>
</strong><br /> Prowadzę następujący rodzaj działalności <sup>5</sup><br /> 
<em><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Podmiot/wnio:Instytucja/wnio:Ro
dzajDzialanosci"/></em><br /><br /> w ramach kt&#243;rej, średnio:<br /> a) jest
zatrudnionych pracownik&#243;w <strong><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Nieruchomosc/wnio:NieruchomoscD
aneDodatkowe/wnio:WRamachPrac"/></strong><br /> oraz<br /> b) w szkole uczy się 
uczni&#243;w / student&#243;w <strong><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Nieruchomosc/wnio:NieruchomoscD
aneDodatkowe/wnio:WRamachSzk"/></strong><br /> w Ŝłobku / przedszkolu przebywa 
dzieci <strong><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Nieruchomosc/wnio:NieruchomoscD
aneDodatkowe/wnio:WRamachZlob"/></strong><br /> c) lokal handlowy ma 
powierzchnię <strong><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Nieruchomosc/wnio:NieruchomoscD
aneDodatkowe/wnio:WRamachLok"/></strong><br /> d) lokal gastronomiczny posiada 
miejsc konsumpcyjnych <strong><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Nieruchomosc/wnio:NieruchomoscD
aneDodatkowe/wnio:WRamachLokg"/></strong><br /> e) w szpitalu / internacie / 
pensjonacie itp. znajduje się ł&#243;Ŝek <strong><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Nieruchomosc/wnio:NieruchomoscD
aneDodatkowe/wnio:WRamachLoz"/></strong><br /> f) znajduje się 
ogr&#243;dk&#243;w działkowych <strong><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Nieruchomosc/wnio:NieruchomoscD
aneDodatkowe/wnio:WRamachDzial"/></strong><br /> g) na cmentarzu znajduje się 
grob&#243;w <strong><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Nieruchomosc/wnio:NieruchomoscD
aneDodatkowe/wnio:WRamachGrob"/></strong><br /> h) inne <strong><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Nieruchomosc/wnio:NieruchomoscD
aneDodatkowe/wnio:WRamachInne"/></strong><br /><br /> <strong>Miesięczna ilość 
wytwarzanych odpad&#243;w wynosi</strong> <strong><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Nieruchomosc/wnio:NieruchomoscD
aneDodatkowe/wnio:MiesiecznieWytwarzaOdp"/></strong> <sup>6</sup></td>
</tr>
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: center; background-color: #f2f2f2;" 
colspan="4"><strong> Wielkość pojemnik&#243;w oraz ich przeznaczenie 
<sup>7</sup> </strong></td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: center; background-color: #f2f2f2;" 
colspan="2"><strong> Ilość pojemnik&#243;w na nieruchomości </strong></td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: center; background-color: #f2f2f2;" 
colspan="2"><strong> Częstotliwość wywozu pojemnik&#243;w w miesiącu 
</strong></td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: center; background-color: #f2f2f2;" 
colspan="2"><strong> Liczba odebranych pojemnik&#243;w w miesiącu </strong></td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: center; background-color: #f2f2f2;" 
colspan="2"><strong> Stawka opłaty za pojemnik przy zbieraniu w spos&#243;b 
selektywny </strong></td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: center; background-color: #f2f2f2;" 
colspan="2"><strong> Stawka opłaty za pojemnik przy zbieraniu w spos&#243;b 
nieselektywny </strong></td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: center; background-color: #f2f2f2;" 
colspan="2"><strong> Wysokość miesięcznej opłaty za pojemniki </strong></td>
</tr>
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: center; background-color: #f2f2f2;" 
colspan="4"><strong> &#160; </strong></td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: center; background-color: #f2f2f2;" 
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colspan="2"><strong> A </strong></td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: center; background-color: #f2f2f2;" 
colspan="2"><strong> B </strong></td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: center; background-color: #f2f2f2;" 
colspan="2"><strong> C (A x B) </strong></td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: center; background-color: #f2f2f2;" 
colspan="2"><strong> D </strong></td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: center; background-color: #f2f2f2;" 
colspan="2"><strong> E </strong></td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: center; background-color: #f2f2f2;" 
colspan="2"><strong> F (C x D lub E) </strong></td>
</tr>
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: center; background-color: #f2f2f2;" 
colspan="16"><strong> Pojemniki na odpady zmieszane </strong></td>
</tr>
 
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: middle; text-align: left; background-color: #f2f2f2;" 
colspan="4"><strong> 60l (0,06m<sup>3</sup>) </strong></td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left;" colspan="2"><strong><strong> 
<sup>42.</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataNiezamieszkal
e[wnio:KodSystemowy='5745_A1']/wnio:SztukRazem"/></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left;" colspan="2"><strong><strong> 
<sup>43.</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataNiezamieszkal
e[wnio:KodSystemowy='5745_A1']/wnio:Czestotliwosc"/></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left;" colspan="2"><strong><strong> 
<sup>44.</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataNiezamieszkal
e[wnio:KodSystemowy='5745_A1']/wnio:SztukRazemMiesiac"/></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 

Id: B287A407-9AED-4868-A397-0D38014615F3. Projekt Strona 88



vertical-align: top; text-align: left; background-color: #f2f2f2;" 
colspan="2"><strong><strong> <sup>&#160;</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataNiezamieszkal
e[wnio:KodSystemowy='5745_A1']/wnio:StawkaSelektywne"/></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left; background-color: #f2f2f2;" 
colspan="2"><strong><strong> <sup>&#160;</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataNiezamieszkal
e[wnio:KodSystemowy='5745_A1']/wnio:StawkaZmieszane"/></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left;" colspan="2"><strong><strong> 
<sup>45.</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataNiezamieszkal
e[wnio:KodSystemowy='5745_A1']/wnio:Kwota"/></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
 
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: middle; text-align: left; background-color: #f2f2f2;" 
colspan="4"><strong> 120l (0,12m<sup>3</sup>) </strong></td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left;" colspan="2"><strong><strong> 
<sup>46.</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataNiezamieszkal
e[wnio:KodSystemowy='5745_A2']/wnio:SztukRazem"/></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left;" colspan="2"><strong><strong> 
<sup>47.</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataNiezamieszkal
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e[wnio:KodSystemowy='5745_A2']/wnio:Czestotliwosc"/></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left;" colspan="2"><strong><strong> 
<sup>48.</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataNiezamieszkal
e[wnio:KodSystemowy='5745_A2']/wnio:SztukRazemMiesiac"/></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left; background-color: #f2f2f2;" 
colspan="2"><strong><strong> <sup>&#160;</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataNiezamieszkal
e[wnio:KodSystemowy='5745_A2']/wnio:StawkaSelektywne"/></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left; background-color: #f2f2f2;" 
colspan="2"><strong><strong> <sup>&#160;</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataNiezamieszkal
e[wnio:KodSystemowy='5745_A2']/wnio:StawkaZmieszane"/></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left;" colspan="2"><strong><strong> 
<sup>49.</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataNiezamieszkal
e[wnio:KodSystemowy='5745_A2']/wnio:Kwota"/></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
 
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: middle; text-align: left; background-color: #f2f2f2;" 
colspan="4"><strong> 240l (0,24m<sup>3</sup>) </strong></td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left;" colspan="2"><strong><strong> 
<sup>50.</sup></strong></strong>
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<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataNiezamieszkal
e[wnio:KodSystemowy='5745_A3']/wnio:SztukRazem"/></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left;" colspan="2"><strong><strong> 
<sup>51.</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataNiezamieszkal
e[wnio:KodSystemowy='5745_A3']/wnio:Czestotliwosc"/></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left;" colspan="2"><strong><strong> 
<sup>52.</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataNiezamieszkal
e[wnio:KodSystemowy='5745_A3']/wnio:SztukRazemMiesiac"/></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left; background-color: #f2f2f2;" 
colspan="2"><strong><strong> <sup>&#160;</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataNiezamieszkal
e[wnio:KodSystemowy='5745_A3']/wnio:StawkaSelektywne"/></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left; background-color: #f2f2f2;" 
colspan="2"><strong><strong> <sup>&#160;</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataNiezamieszkal
e[wnio:KodSystemowy='5745_A3']/wnio:StawkaZmieszane"/></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left;" colspan="2"><strong><strong> 
<sup>53.</sup></strong></strong>
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<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataNiezamieszkal
e[wnio:KodSystemowy='5745_A3']/wnio:Kwota"/></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
 
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: middle; text-align: left; background-color: #f2f2f2;" 
colspan="4"><strong> 360l (0,36m<sup>3</sup>) </strong></td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left;" colspan="2"><strong><strong> 
<sup>54.</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataNiezamieszkal
e[wnio:KodSystemowy='5745_A4']/wnio:SztukRazem"/></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left;" colspan="2"><strong><strong> 
<sup>55.</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataNiezamieszkal
e[wnio:KodSystemowy='5745_A4']/wnio:Czestotliwosc"/></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left;" colspan="2"><strong><strong> 
<sup>56.</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataNiezamieszkal
e[wnio:KodSystemowy='5745_A4']/wnio:SztukRazemMiesiac"/></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left; background-color: #f2f2f2;" 
colspan="2"><strong><strong> <sup>&#160;</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataNiezamieszkal
e[wnio:KodSystemowy='5745_A4']/wnio:StawkaSelektywne"/></span></td>
</tr>

Id: B287A407-9AED-4868-A397-0D38014615F3. Projekt Strona 92



</tbody>
</table>
</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left; background-color: #f2f2f2;" 
colspan="2"><strong><strong> <sup>&#160;</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataNiezamieszkal
e[wnio:KodSystemowy='5745_A4']/wnio:StawkaZmieszane"/></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left;" colspan="2"><strong><strong> 
<sup>57.</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataNiezamieszkal
e[wnio:KodSystemowy='5745_A4']/wnio:Kwota"/></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
 
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: middle; text-align: left; background-color: #f2f2f2;" 
colspan="4"><strong> 660l (0,66m<sup>3</sup>) </strong></td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left;" colspan="2"><strong><strong> 
<sup>58.</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataNiezamieszkal
e[wnio:KodSystemowy='5745_A5']/wnio:SztukRazem"/></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left;" colspan="2"><strong><strong> 
<sup>59.</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataNiezamieszkal
e[wnio:KodSystemowy='5745_A5']/wnio:Czestotliwosc"/></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left;" colspan="2"><strong><strong> 
<sup>60.</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
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<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataNiezamieszkal
e[wnio:KodSystemowy='5745_A5']/wnio:SztukRazemMiesiac"/></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left; background-color: #f2f2f2;" 
colspan="2"><strong><strong> <sup>&#160;</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataNiezamieszkal
e[wnio:KodSystemowy='5745_A5']/wnio:StawkaSelektywne"/></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left; background-color: #f2f2f2;" 
colspan="2"><strong><strong> <sup>&#160;</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataNiezamieszkal
e[wnio:KodSystemowy='5745_A5']/wnio:StawkaZmieszane"/></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left;" colspan="2"><strong><strong> 
<sup>61.</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataNiezamieszkal
e[wnio:KodSystemowy='5745_A5']/wnio:Kwota"/></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
 
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: middle; text-align: left; background-color: #f2f2f2;" 
colspan="4"><strong> 1100l (1,1m<sup>3</sup>) </strong></td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left;" colspan="2"><strong><strong> 
<sup>62.</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataNiezamieszkal
e[wnio:KodSystemowy='5745_A6']/wnio:SztukRazem"/></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
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</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left;" colspan="2"><strong><strong> 
<sup>63.</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataNiezamieszkal
e[wnio:KodSystemowy='5745_A6']/wnio:Czestotliwosc"/></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left;" colspan="2"><strong><strong> 
<sup>64.</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataNiezamieszkal
e[wnio:KodSystemowy='5745_A6']/wnio:SztukRazemMiesiac"/></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left; background-color: #f2f2f2;" 
colspan="2"><strong><strong> <sup>&#160;</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataNiezamieszkal
e[wnio:KodSystemowy='5745_A6']/wnio:StawkaSelektywne"/></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left; background-color: #f2f2f2;" 
colspan="2"><strong><strong> <sup>&#160;</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataNiezamieszkal
e[wnio:KodSystemowy='5745_A6']/wnio:StawkaZmieszane"/></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left;" colspan="2"><strong><strong> 
<sup>65.</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataNiezamieszkal
e[wnio:KodSystemowy='5745_A6']/wnio:Kwota"/></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
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</td>
</tr>
 
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: center; background-color: #f2f2f2;" 
colspan="16"><strong> Pojemniki na odpady suche </strong></td>
</tr>
 
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: middle; text-align: left; background-color: #f2f2f2;" 
colspan="4"><strong> 60l (0,06m<sup>3</sup>) </strong></td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left;" colspan="2"><strong><strong> 
<sup>66.</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataNiezamieszkal
e[wnio:KodSystemowy='5745_B1']/wnio:SztukRazem"/></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left;" colspan="2"><strong><strong> 
<sup>67.</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataNiezamieszkal
e[wnio:KodSystemowy='5745_B1']/wnio:Czestotliwosc"/></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left;" colspan="2"><strong><strong> 
<sup>68.</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataNiezamieszkal
e[wnio:KodSystemowy='5745_B1']/wnio:SztukRazemMiesiac"/></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left; background-color: #f2f2f2;" 
colspan="2"><strong><strong> <sup>&#160;</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataNiezamieszkal
e[wnio:KodSystemowy='5745_B1']/wnio:StawkaSelektywne"/></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
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vertical-align: top; text-align: left; background-color: #f2f2f2;" 
colspan="2"><strong><strong> <sup>&#160;</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;">X</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left;" colspan="2"><strong><strong> 
<sup>69.</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataNiezamieszkal
e[wnio:KodSystemowy='5745_B1']/wnio:Kwota"/></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
 
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: middle; text-align: left; background-color: #f2f2f2;" 
colspan="4"><strong> 120l (0,12m<sup>3</sup>) </strong></td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left;" colspan="2"><strong><strong> 
<sup>70.</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataNiezamieszkal
e[wnio:KodSystemowy='5745_B2']/wnio:SztukRazem"/></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left;" colspan="2"><strong><strong> 
<sup>71.</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataNiezamieszkal
e[wnio:KodSystemowy='5745_B2']/wnio:Czestotliwosc"/></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left;" colspan="2"><strong><strong> 
<sup>72.</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataNiezamieszkal
e[wnio:KodSystemowy='5745_B2']/wnio:SztukRazemMiesiac"/></span></td>
</tr>
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</tbody>
</table>
</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left; background-color: #f2f2f2;" 
colspan="2"><strong><strong> <sup>&#160;</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataNiezamieszkal
e[wnio:KodSystemowy='5745_B2']/wnio:StawkaSelektywne"/></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left; background-color: #f2f2f2;" 
colspan="2"><strong><strong> <sup>&#160;</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;">X</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left;" colspan="2"><strong><strong> 
<sup>73.</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataNiezamieszkal
e[wnio:KodSystemowy='5745_B2']/wnio:Kwota"/></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
 
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: middle; text-align: left; background-color: #f2f2f2;" 
colspan="4"><strong> 240l (0,24m<sup>3</sup>) </strong></td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left;" colspan="2"><strong><strong> 
<sup>74.</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataNiezamieszkal
e[wnio:KodSystemowy='5745_B3']/wnio:SztukRazem"/></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left;" colspan="2"><strong><strong> 
<sup>75.</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
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normal;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataNiezamieszkal
e[wnio:KodSystemowy='5745_B3']/wnio:Czestotliwosc"/></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left;" colspan="2"><strong><strong> 
<sup>76.</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataNiezamieszkal
e[wnio:KodSystemowy='5745_B3']/wnio:SztukRazemMiesiac"/></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left; background-color: #f2f2f2;" 
colspan="2"><strong><strong> <sup>&#160;</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataNiezamieszkal
e[wnio:KodSystemowy='5745_B3']/wnio:StawkaSelektywne"/></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left; background-color: #f2f2f2;" 
colspan="2"><strong><strong> <sup>&#160;</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;">X</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left;" colspan="2"><strong><strong> 
<sup>77.</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataNiezamieszkal
e[wnio:KodSystemowy='5745_B3']/wnio:Kwota"/></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
 
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: middle; text-align: left; background-color: #f2f2f2;" 
colspan="4"><strong> 360l (0,36m<sup>3</sup>) </strong></td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left;" colspan="2"><strong><strong> 
<sup>78.</sup></strong></strong>
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<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataNiezamieszkal
e[wnio:KodSystemowy='5745_B4']/wnio:SztukRazem"/></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left;" colspan="2"><strong><strong> 
<sup>79.</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataNiezamieszkal
e[wnio:KodSystemowy='5745_B4']/wnio:Czestotliwosc"/></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left;" colspan="2"><strong><strong> 
<sup>80.</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataNiezamieszkal
e[wnio:KodSystemowy='5745_B4']/wnio:SztukRazemMiesiac"/></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left; background-color: #f2f2f2;" 
colspan="2"><strong><strong> <sup>&#160;</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataNiezamieszkal
e[wnio:KodSystemowy='5745_B4']/wnio:StawkaSelektywne"/></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left; background-color: #f2f2f2;" 
colspan="2"><strong><strong> <sup>&#160;</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;">X</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left;" colspan="2"><strong><strong> 
<sup>81.</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
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<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataNiezamieszkal
e[wnio:KodSystemowy='5745_B4']/wnio:Kwota"/></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
 
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: middle; text-align: left; background-color: #f2f2f2;" 
colspan="4"><strong> 660l (0,66m<sup>3</sup>) </strong></td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left;" colspan="2"><strong><strong> 
<sup>82.</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataNiezamieszkal
e[wnio:KodSystemowy='5745_B5']/wnio:SztukRazem"/></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left;" colspan="2"><strong><strong> 
<sup>83.</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataNiezamieszkal
e[wnio:KodSystemowy='5745_B5']/wnio:Czestotliwosc"/></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left;" colspan="2"><strong><strong> 
<sup>84.</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataNiezamieszkal
e[wnio:KodSystemowy='5745_B5']/wnio:SztukRazemMiesiac"/></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left; background-color: #f2f2f2;" 
colspan="2"><strong><strong> <sup>&#160;</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataNiezamieszkal
e[wnio:KodSystemowy='5745_B5']/wnio:StawkaSelektywne"/></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
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</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left; background-color: #f2f2f2;" 
colspan="2"><strong><strong> <sup>&#160;</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;">X</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left;" colspan="2"><strong><strong> 
<sup>85.</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataNiezamieszkal
e[wnio:KodSystemowy='5745_B5']/wnio:Kwota"/></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
 
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: middle; text-align: left; background-color: #f2f2f2;" 
colspan="4"><strong> 1100l (1,1m<sup>3</sup>) </strong></td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left;" colspan="2"><strong><strong> 
<sup>86.</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataNiezamieszkal
e[wnio:KodSystemowy='5745_B6']/wnio:SztukRazem"/></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left;" colspan="2"><strong><strong> 
<sup>87.</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataNiezamieszkal
e[wnio:KodSystemowy='5745_B6']/wnio:Czestotliwosc"/></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left;" colspan="2"><strong><strong> 
<sup>88.</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataNiezamieszkal
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e[wnio:KodSystemowy='5745_B6']/wnio:SztukRazemMiesiac"/></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left; background-color: #f2f2f2;" 
colspan="2"><strong><strong> <sup>&#160;</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataNiezamieszkal
e[wnio:KodSystemowy='5745_B6']/wnio:StawkaSelektywne"/></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left; background-color: #f2f2f2;" 
colspan="2"><strong><strong> <sup>&#160;</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;">X</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left;" colspan="2"><strong><strong> 
<sup>89.</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataNiezamieszkal
e[wnio:KodSystemowy='5745_B6']/wnio:Kwota"/></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
 
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: middle; text-align: left; background-color: #f2f2f2;" 
colspan="14"><strong> Kwota opłaty (naleŜy zsumować pozycje z kolumny F - poz. 
45-89) </strong></td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
vertical-align: top; text-align: left;" colspan="2"><strong><strong> 
<sup>90.</sup></strong></strong>
<table style="width: 100%; height: 20px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 
normal;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataPodsumowanie/
wnio:OplataSumaNiezamieszkale"/></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
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</tr>
</tbody>
</table>
<table class="mpdf_TABLE" style="table-layout: fixed; overflow: wrap; 
empty-cells: show; border: 1px solid #000000; width: 100%;" dir="ltr" border="1"
cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="width: 20%; background-color: #e3e3e3; padding: 
5px;"><strong>F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI</strong>
<table class="mpdf_TABLE" style="table-layout: fixed; overflow: wrap; 
empty-cells: show; background-color: #fff; border: 1px solid #000000; width: 
100%;" dir="ltr" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
background-color: #f2f2f2;" colspan="8">Łączna kwota opłaty po zaokrągleniu do 
pełnych złotych (suma poz. 41 oraz 90)</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; text-align: 
left; vertical-align: top;" colspan="4"><sup>91.</sup>
<table style="width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><strong><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Oplata/wnio:OplataPodsumowanie/
wnio:OplataSuma"/></strong></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: right; vertical-align: bottom;"><span style="font-size: 
12px;"><strong>zł/miesiąc</strong></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table class="mpdf_TABLE" style="table-layout: fixed; overflow: wrap; 
empty-cells: show; border: 1px solid #000000; width: 100%;" dir="ltr" border="1"
cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="width: 20%; background-color: #e3e3e3; padding: 
5px;"><strong>G. SPOS&#211;B GROMADZENIA ODPAD&#211;W</strong><br />
<table class="mpdf_TABLE" style="table-layout: fixed; overflow: wrap; 
empty-cells: show; background-color: #fff; border: 1px solid #000000; width: 
100%;" dir="ltr" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
background-color: #f2f2f2;" colspan="10">Pojemniki przeznaczone wyłącznie dla 
składającego deklarację</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; text-align: 
center; vertical-align: middle;" colspan="2"> 
<xsl:choose>
 
<xsl:when 
test="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Nieruchomosc/wnio:NieruchomoscDan
eDodatkowe/wnio:PojemnikiNaWylacznosc = '1'">
 [X] 
</xsl:when>
 
<xsl:otherwise>
 [&#160;&#160;] 
</xsl:otherwise>
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</xsl:choose>
 </td>
</tr>
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
background-color: #f2f2f2;" colspan="10">Pojemniki wsp&#243;lne w altanie 
śmietnikowej</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; text-align: 
center; vertical-align: middle;" colspan="2"> 
<xsl:choose>
 
<xsl:when 
test="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Nieruchomosc/wnio:NieruchomoscDan
eDodatkowe/wnio:PojemnikiNaWylacznosc = '2'">
 [X] 
</xsl:when>
 
<xsl:otherwise>
 [&#160;&#160;] 
</xsl:otherwise>
 
</xsl:choose>
 </td>
</tr>
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
background-color: #f2f2f2; height: 60px;" colspan="4">Adres, lokalizacja altany 
śmietnikowej</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black;" 
colspan="8"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Nieruchomosc/wnio:NieruchomoscD
aneDodatkowe/wnio:LokalizacjaAltany"/></td>
</tr>
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
background-color: #f2f2f2; text-align: center;" colspan="12"><strong>Pojemniki 
na nieruchomości</strong></td>
</tr>
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
background-color: #f2f2f2;" colspan="4"><strong>Przeznaczenie 
pojemnika</strong><sup>5</sup></td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
background-color: #f2f2f2;" colspan="4"><strong>Pojemność [w 
litrach]</strong></td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
background-color: #f2f2f2;" colspan="4"><strong>Ilość [szt.]</strong></td>
</tr>
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
background-color: #f2f2f2;" colspan="4">Pojemnik na odpady suche</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black;" 
colspan="4"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Nieruchomosc/wnio:NieruchomoscD
aneDodatkowe/wnio:PojemnoscPojOdpadySuche"/>&#160;</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black;" 
colspan="4"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Nieruchomosc/wnio:NieruchomoscD
aneDodatkowe/wnio:IloscPojOdpadySuche"/>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
background-color: #f2f2f2;" colspan="4">Pojemnik na odpady zmieszane</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black;" 
colspan="4"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Nieruchomosc/wnio:NieruchomoscD
aneDodatkowe/wnio:PojemnoscPojOdpadyZmieszane"/>&#160;</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black;" 
colspan="4"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Nieruchomosc/wnio:NieruchomoscD
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aneDodatkowe/wnio:IloscPojOdpadyZmieszane"/>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black; 
background-color: #f2f2f2;" colspan="4">Pojemnik na odpady ulegające 
biodegradacji</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black;" 
colspan="4"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Nieruchomosc/wnio:NieruchomoscD
aneDodatkowe/wnio:PojemnoscPojOdpadyBiodegradowalne"/>&#160;</td>
<td class="mpdf_TD" style="padding: 5px; border: 1px solid  black;" 
colspan="4"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Nieruchomosc/wnio:NieruchomoscD
aneDodatkowe/wnio:IloscPojOdpadyBiodegradowalne"/>&#160;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="background-color: #e3e3e3; border: 1px solid black; padding: 10px;">
<p style="font-size: x-small; text-align: 
center;"><strong>POUCZENIE</strong></p>
<p style="font-size: x-small; text-align: justify;"><strong>W przypadku nie 
wpłacenia określonych ustawowo terminach kwoty opłaty z poz. 91 lub wpłacenia 
jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia 
tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. o 
postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 299, poz. 1954 z 
p&#243;źn. zm.).</strong></p>
<p style="font-size: x-small; text-align: justify;">Zgodnie z art. 6m ustawy z 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel 
nieruchomości jest obowiązany złoŜyć do właściwego organu deklarację o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia 
zamieszkania oraz 14 dni od powstania na nieruchomości niezamieszkałej 
pierwszych odpad&#243;w. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia 
wysokości naleŜnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel 
nieruchomości jest obowiązany złoŜyć deklarację w terminie 14 dni od dnia 
nastąpienia zmiany. Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy w razie niezłoŜenia 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo 
uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji właściwy organ 
określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki.</p>
</div>
<div style="background-color: #e3e3e3; border: 1px solid black; padding: 10px;">
<p style="font-size: x-small; text-align: 
left;"><strong>Załączniki:</strong></p>
<ol style="font-size: x-small;">
<li>Do pierwszej deklaracji naleŜy dołączyć kserokopię umowy na odbi&#243;r 
odpad&#243;w komunalnych z przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie odbioru 
odpad&#243;w komunalnych lub kserokopię ostatniego dowodu wpłaty,</li>
<li>w odniesieniu do nieruchomości, na kt&#243;rych zamieszkują mieszkańcy 
dokument potwierdzający miejsce zamieszkania, jeŜeli jest inne niŜ miejsce 
zameldowania na terenie Gminy Kluczbork,</li>
<li>w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na kt&#243;rej nie zamieszkują 
mieszkańcy, właściwy dokument potwierdzający aktualny status prowadzonej 
działalności gospodarczej,</li>
<li>w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na kt&#243;rych nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne- plan sytuacyjny lub mapa w skali 1:500 
z zaznaczonym miejscem lokalizacji pojemnik&#243;w.</li>
</ol><br />
<p style="font-size: x-small; text-align: justify; text-decoration: 
italic;">Oświadczam, iŜ dane zawarte w niniejszej deklaracji są zgodne z 
Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kluczbork, 
jednocześnie oświadczam, iŜ zobowiązuję się zgłaszać kaŜdorazową zmianę 
zaistniałą na terenie nieruchomości, kt&#243;rej dotyczy deklaracja.</p>
<br />
<table style="background-color: white; width: 80%; margin: 0 auto;">
<tbody>
<tr>
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<td style="text-align: center; vertical-align: bottom; height: 30px;"><span 
style="font-size: xx-small;">Data</span> <span style="font-size: 
small;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:DataWypelnieniaDeklaracji"/></s
pan></td>
<td style="text-align: center; vertical-align: bottom;"><span style="font-size: 
small;"><xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:DaneSkladajacegoDeklaracje/oso:
Imie"/>&#160;<xsl:value-of 
select="//wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:DaneSkladajacegoDeklaracje/oso:
Nazwisko"/></span></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: top;">&#160;</td>
<td style="text-align: center; vertical-align: top;"><span style="font-size: 
xx-small;">Podpis i pieczątka osoby upowaŜnionej <sup>8</sup></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<table class="mpdf_TABLE" style="table-layout: fixed; overflow: wrap; 
empty-cells: show; border: 1px solid #000000; width: 100%;" dir="ltr" border="1"
cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="width: 20%; background-color: #e3e3e3; padding: 
5px;"><strong>H. ADNOTACJE ORGANU</strong>
<table class="mpdf_TABLE" style="table-layout: fixed; overflow: wrap; 
empty-cells: show; background-color: #fff; border: 1px solid #000000; width: 
100%;" dir="ltr" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="height: 160px; padding: 5px; border: 1px solid  
black; text-align: left; vertical-align: top;" rowspan="2" 
colspan="6">&#160;</td>
<td class="mpdf_TD" style="height: 80px; padding: 5px; border: 1px solid  black;
text-align: center; vertical-align: top;" colspan="3">
<table style="height: 80px; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: top; height: 20px;">Podpis 
przyjmującego deklarację</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: bottom; height: 
60px;">...................................</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td class="mpdf_TD" style="height: 80px; padding: 5px; border: 1px solid  black;
text-align: center; vertical-align: top;" colspan="3">
<table style="height: 80px; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: top; height: 20px;">Podpis 
przyjmującego deklarację</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: bottom; height: 
60px;">...................................</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="mpdf_TD" style="height: 80px; padding: 5px; border: 1px solid  black;
text-align: center; vertical-align: top;" colspan="3">
<table style="height: 80px; width: 100%;">
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<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: top; height: 20px;">Podpis 
przyjmującego deklarację</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: bottom; height: 
60px;">...................................</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td class="mpdf_TD" style="height: 80px; padding: 5px; border: 1px solid  black;
text-align: center; vertical-align: top;" colspan="3">
<table style="height: 80px; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: top; height: 20px;">Podpis 
przyjmującego deklarację</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: bottom; height: 
60px;">...................................</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<pagebreak></pagebreak>
<p style="font-size: x-small; text-align: 
left;"><strong>Objaśnienia:</strong></p>
<ol style="font-size: x-small;">
<li>Spos&#243;b zbierania odpad&#243;w będzie podlegał bieŜącej kontroli. W 
przypadku nie wywiązywania się z obowiązku selektywnego zbierania odpad&#243;w 
komunalnych właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę za odbi&#243;r 
odpad&#243;w zmieszanych wraz z zaległymi odsetkami.</li>
<li>W zaleŜności od zadeklarowanego sposobu zbierania odpad&#243;w naleŜy wybrać
właściwą stawkę opłaty za osobę.</li>
<li>Dla nieruchomości zamieszkałych przez więcej niŜ 5 os&#243;b (6 i więcej) 
zastosowano niŜszą stawkę opłaty za kaŜdą osobę powyŜej 5. NaleŜy odrębnie 
wpisać liczbę do 5 os&#243;b oraz odrębnie powyŜej 5 os&#243;b (6 i następne) i 
obliczyć opłatę. NiŜsza stawka za 6 i kaŜdą następną osobę moŜe być zastosowana 
wyłącznie, gdy zadeklarowano jedną z metod selektywnego zbierania odpad&#243;w. 
Dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej w poz. 37 naleŜy wpisać liczbę 
os&#243;b objętych stawką zasadniczą, a w poz. 38 pozostałą liczbę os&#243;b 
objętą obniŜoną stawką.</li>
<li>Spos&#243;b zbierania odpad&#243;w będzie podlegał bieŜącej kontroli. W 
przypadku nie wywiązywania się z obowiązku selektywnego zbierania odpad&#243;w 
komunalnych właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę za odprowadzanie 
odpad&#243;w zmieszanych wraz z zaległymi odsetkami.</li>
<li>NaleŜy dokładnie opisać prowadzoną działalność.</li>
<li>Ilość wytwarzanych odpad&#243;w naleŜy wyliczyć zgodnie z normatywem 
określonym odrębną uchwałą jednostka charakteryzująca źr&#243;dło wytwarzanych 
odpad&#243;w x normatyw). Normatyw stanowi wskaz&#243;wkę przy obliczeniu 
miesięcznej ilości wytworzonych odpad&#243;w komunalnych.</li>
<li>Przy wyborze metody selektywnego zbierania odpad&#243;w komunalnych naleŜy 
wybrać pojemniki na odpady zmieszane oraz odpady suche. Sugerowany podział 
pojemnik&#243;w proporcjonalnie w stosunku 1:1. Przy wyborze metody 
nieselektywnego zbierania odpad&#243;w komunalnych naleŜy wybrać wyłącznie 
pojemniki na odpady zmieszane.</li>
<li>W przypadku korzystania z pojemnik&#243;w wsp&#243;lnie z innymi 
nieruchomościami, naleŜy dokładnie określić lokalizację altany śmietnikowej oraz
wskazać nieruchomości korzystające ze wsp&#243;lnych pojemnik&#243;w.</li>
<li>NaleŜy wpisać ilość oraz pojemność pojemnik&#243;w w jakie została 
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wyposaŜona nieruchomość lub altana śmietnikowa uwzględniając część zamieszkałą 
oraz niezamieszkałą.</li>
</ol><xsl:call-template 
name="Podpis"/></body></html></xsl:template><xsl:template name="Podpis"><div 
align="right" style="text-align: right;font-size: 10px;font-family: 
Verdana;line-height: 16px;"><table style="float: right;"><tr><td style="width: 
340px;"><h2 class="acc">Podpisy elektroniczne</h2><p align="center" 
style="text-align: center;font-size: 10px;font-family: Verdana;line-height: 
16px;"><xsl:choose><xsl:when 
test="string-length(//wnio:Dokument/ds:Signature/ds:SignatureValue) &gt; 
0"><xsl:if 
test="string-length(//wnio:TrescDokumentu/wnio:Podpis/wnio:ImiePodpis) &gt; 0 or
string-length(//wnio:TrescDokumentu/wnio:Podpis/wnio:NazwiskoPodpis) &gt; 
0"><xsl:text>Osoba podpisująca:</xsl:text><br/><xsl:if 
test="//wnio:TrescDokumentu/wnio:Podpis/wnio:ImiePodpis"><b><xsl:value-of 
select="//wnio:TrescDokumentu/wnio:Podpis/wnio:ImiePodpis"/></b><xsl:value-of 
select="' '"/></xsl:if><b><xsl:value-of 
select="//wnio:TrescDokumentu/wnio:Podpis/wnio:NazwiskoPodpis"/></b><br/></xsl:i
f><xsl:text>Dokument został podpisany, aby go zweryfikować naleŜy uŜyć 
oprogramowania do weryfikacji podpisu</xsl:text><xsl:choose><xsl:when 
test="count(//wnio:Dokument/ds:Signature/ds:Object/descendant::*[local-name() = 
'SigningTime']) &gt; 1"><br/><xsl:text>Daty złoŜenia podpisu: 
</xsl:text><xsl:for-each 
select="//wnio:Dokument/ds:Signature/ds:Object/descendant::*[local-name() = 
'SigningTime']"><xsl:value-of select="."/></xsl:for-each></xsl:when><xsl:when 
test="count(//wnio:Dokument/ds:Signature/ds:Object/descendant::*[local-name() = 
'SigningTime']) = 1"><br/><xsl:text>Data złoŜenia podpisu: 
</xsl:text><xsl:for-each 
select="//wnio:Dokument/ds:Signature/ds:Object/descendant::*[local-name() = 
'SigningTime']"><xsl:value-of select="."/></xsl:for-each></xsl:when><xsl:when 
test="0 &gt;= 
count(//wnio:Dokument/ds:Signature/ds:Object/descendant::*[local-name() = 
'SigningTime'])"></xsl:when></xsl:choose></xsl:when><xsl:otherwise><xsl:text>Dok
ument nie zawiera podpisu</xsl:text></xsl:otherwise></xsl:choose><br/><span 
style="font-size: 7pt;font-weight: bold;">Podpis 
elektroniczny</span></p></td></tr></table></div><div style="clear: 
both;"/></xsl:template></xsl:stylesheet>
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