UCHWAŁA NR XXV/189/21
RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE
z dnia 31 sierpnia 2021 r.
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na której znajduje się domek
letniskowy lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 ) w związku z art. 6 m ust 1a i 1b oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 888.) uchwala się, co następuje:\
§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych
przez właścicieli nieruchomości w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
1) na których zamieszkują mieszkańcy;
2) na których znajdują się domki letniskowe lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjnowypoczynkowe.
§ 2. 1. Deklaracja, o której mowa w § 1, właściciele nieruchomości są zobowiązani złożyć w Urzędzie Gminy
Zaręby Kościelne, ul. Kowalska 14, 07-323 Zaręby Kościelne, w następujących terminach:
1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca (art. 6m. ust. 1 ustawy);
2) do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana w przypadku danych będących
podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami (art. 6m ust.2 ustawy)
2. Deklaracje, o których mowa w § 1, mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej
z zachowaniem następujących warunków i trybu:
1) format elektroniczny deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określony
jest w formie danych XML za pomocą plików:
a) xsd – ustalającego strukturę wzoru,
b) xsl – ustalającego sposób wizualizacji dokumentu XML.
2) układ informacji i powiązań między nimi w deklaracji, w formie danych XML określa załącznik Nr 2 do
niniejszej uchwały,
3) deklaracje należy przesłać za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.
4) deklaracje winny być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz
identyfikacji elektronicznej ( t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 285 ) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym
ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1173, 2320 ).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr XIII/89/16 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie
ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca
jej składania przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Zaręby Kościelne.
§ 5. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2021 roku.

Przewodniczący Rady
mgr Marek Nowacki

Załącznik Nr 1
do Uchwały XXV/189/21
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 31 sierpnia 2021 r.
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO
LUB RĘCZNIE, DUZYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
Podstawa prawna:
Składający:

Art. 6m ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach ( Dz. U. z 2021 r., poz. 888).
Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy
Zaręby Kościelne:
1) na których zamieszkują mieszkańcy;
2) na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Miejsce składania:

Urząd Gminy w Zarębach Kościelnych, ul. Kowalska 14,
07-323 Zaręby Kościelne.

Termin składania:

14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca (art. 6m.
ust.1 ustawy oraz w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
nastąpiła zmiana w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości
należnej opłaty za gospodarowanie odpadami (art. 6m ust. 2 ustawy

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI.
1.

Nazwa i adres organu, do którego jest składana deklaracja.

WÓJT GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE, UL. KOWALSKA 14,
07-323 ZARĘBY KOŚCIELNE
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI.
2.

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)
PIERWSZA DEKLARACJA

KOREKTA DEKLARACJI OD ………………….

NOWA DEKLARACJA

WYGASZENIE OBOWIĄZKU OD………………..

C. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ.
3.

Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwy kwadrat)
WŁAŚCICIEL
WSPÓŁWŁAŚCICIEL
UŻYTKOWNIK
NAJEMCA, DZIERŻAWCA

4.

WŁADAJĄCY, SPADKOBIERCA
Imię i nazwisko składającego deklarację

5.

Numer PESEL:

D. ADRES SIEDZIBY/ADRES ZAMIESZKANIA.
6. Kraj

7. Województwo

8. Powiat

……………………………………..
9. Gmina

…………………………………
10. Ulica

……………………………

…………………………

13. Miejscowość

14. Kod pocztowy

………………………………………
11. Nr domu
12. Nr
lokalu
………………………
……………
15. Poczta

……………………………………..

…………………………………

……………………………………….

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE.
zaznaczyć kwadrat, jeżeli adres jest taki sam jak w pkt. D
16. Gmina

17. Ulica

18. Nr domu

……………………………

…………………………..

………………………

20. Miejscowość

21. Kod pocztowy

22. Poczta

19. Nr
lokalu
……………

……………………………………..
…………………………………
………………………………………..
23. Numer ewidencyjny działki (należy wypełnić, jeżeli nie ma urzędowo nadanego adresu)
……………………………………………………………………………………………………………………………..

F. INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI OPISANEJ W CZĘŚĆI E.
24. Rodzaj nieruchomości.
na której zamieszkują mieszkańcy

NALEŻY WYPEŁNIĆ PUNKT G, H i H1 DEKLARACJI

na której znajdują się domki letniskowe lub
innych nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe

NALEŻY WYPEŁNIĆ PUNKT I DEKLARACJI

G. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU
BIOODPADÓW STANOWIĄCYCH ODPADY KOMUNALNE.
25. Oświadczenie ( należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

1) posiadam kompostownik i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne

2) nie posiadam kompostownika i nie kompostuję w nim bioodpadów stanowiących odpady
komunalne

H. OBLICZANIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH
ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY.
26.
Liczba osób zamieszkałych
nieruchomość

28.
27.
Stawka opłaty miesięcznej

WYSOKOŚĆ OPŁATY
MIESIĘCZNEJ
( iloczyn wartości z pól 26 i 27 )

29.
RAZEM:

H1. DANE DOTYCZĄCE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (należy wypełnić w przypadku
zaznaczenia w części G poz. 25 pkt. 1)
Kwota przysługującego zwolnienia określona w obowiązującej uchwale
Rady Gminy Zaręby Kościelne w sprawie wyboru metody ustalania
opłaty za gospodarowanie odpadami oraz ustalenia wysokości stawki tej
opłaty.
Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części E
Wysokość miesięcznego zwolnienia (kwotę z poz. 30 należy pomnożyć
przez liczbę osób wskazana w poz. 31.

30.

31.

32.

Wysokość miesięcznej opłaty po odliczeniu częściowego zwolnienia
33.
(miesięczną kwotę opłaty wykazaną w części H, poz. 29 pomniejszyć o
wysokość miesięcznego zwolnienia wykazana w poz. 32.
I. RYCZAŁTOWA OPLATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK
OD NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ DOMEK LETNISKOWY LUB OD INNEJ
NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE.
Wysokość ryczałtowej opłaty za zagospodarowanie odpadami 34.
komunalnymi za rok
J. Informacje wskazane w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016 roku str. 1 z póź. zm.)
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 roku str. 1 z póź. zm.) – dalej „ RODO” informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych jest Wójt Gminy Zaręby Kościelne (adres: ul. Kowalska 14, 07-323
Zaręby Kościelne, tel. 862763010, e-mail ugzar@post.pl).
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym się mogą Państwo kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail
iod@zareby-kosc.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań w zakresie organizacji odbioru odpadów
komunalnych, w tym pobieranie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym, jak również w celu
realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. C RODO) oraz ustawy a
dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888).
4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem
okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.
5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
6) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ( ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego

rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
7) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie
brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3;
8) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania
danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

…………………………
(miejscowość), data)

………………..…………………………………..
(czytelny podpis składającego deklarację)

POUCZENIE
Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427, 1492, 2320, z 2021 r. poz. 11, 41, 802, 1005, 1177,
1236 z późn. zm.) niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.
K. ADNOTACJE ORGANU.
35. Uwagi organu przyjmującego deklarację.

36. Data i podpis przyjmującego deklarację.

Objaśnienia:
1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyliczoną na podstawie niniejszej deklaracji, należy
wpłacać bez wezwania na rachunek Urzędu Gminy w BS Ostrów Mazowiecka /o Zaręby Kościelne na nr
rachunków, które każdy otrzymał.
2.
Wysokość stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminy, częstotliwość i tryb ich
uiszczania są określone w uchwałach Rady Gminy Zaręby Kościelne, które są dostępne w siedzibie Urzędu
Gminy Zaręby Kościelne oraz na stronie BIP gminy Zaręby Kościelne.
3.
W przypadku uchwalenia przez Radę Gminy Zaręby Kościelne nowej stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest zobowiązany uiścić opłatę w wysokości podanej
w zawiadomieniu Wójta Gminy Zaręby Kościelne.
4.
Opis selektywnego zbierania odpadów komunalnych znajduje się w Regulaminie utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Zaręby Kościelne, dostępnym w siedzibie Urzędu Gminy Zaręby Kościelne oraz
na stronie BIP gminy Zaręby Kościelne.

Załącznik Nr 2
do Uchwały XXV/189/21
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Układ informacji i powiązań między nimi w deklaracji, w formie danych XML
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Wzor nazwa="DeklaracjaOdpady"
xmlns="http://www.epuap.gov.pl/Wzor">
<wyroznik><![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/styl.xsl"?><wyr:Dokument
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2008/05/09/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2008/05/09/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2008/05/09/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2008/05/09/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2008/05/09/"
xmlns:wyr="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/
http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/schemat.xsd">
<wyr:OpisDokumentu>
<meta:Data typDaty="opublikowany"><meta:Czas>2021-0909</meta:Czas></meta:Data><meta:Identyfikator
typIdentyfikatora="JednolityIdentyfikator"><meta:Wartosc>http://crd.gov.pl/wzor/2021/09/09/10873/w
yroznik.xml</meta:Wartosc></meta:Identyfikator><meta:RodzajDokumentu>
<meta:Kategoria>tekst</meta:Kategoria>
</meta:RodzajDokumentu>
<meta:Relacja><meta:Identyfikator
typIdentyfikatora="URIXSD"><meta:Wartosc>http://crd.gov.pl/wzor/2021/09/09/10873/schemat.xsd</m
eta:Wartosc></meta:Identyfikator><meta:RodzajRelacji>maZrodlo</meta:RodzajRelacji></meta:Relacja>
<meta:Relacja><meta:Identyfikator
typIdentyfikatora="URIXSL"><meta:Wartosc>http://crd.gov.pl/wzor/2021/09/09/10873/styl.xsl</meta:W
artosc></meta:Identyfikator><meta:RodzajRelacji>maFormat</meta:RodzajRelacji></meta:Relacja></wyr
:OpisDokumentu>
<wyr:DaneDokumentu>
<str:Naglowek>
<str:NazwaDokumentu>Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi</str:NazwaDokumentu>
</str:Naglowek>
<str:Nadawcy>
<meta:Podmiot typPodmiotu="TworcaWyroznika">

<inst:Instytucja>
<inst:IdInstytucji>
<inst:NIP>7591624924</inst:NIP>
</inst:IdInstytucji>
<inst:NazwaInstytucji>Urząd Gminy Zaręby Kościelne</inst:NazwaInstytucji>
<adr:Adres>
<adr:KodPocztowy>07-323</adr:KodPocztowy>
<adr:Miejscowosc>Zaręby Kościelne</adr:Miejscowosc>
<adr:Ulica rodzajUlicy="ulica">Kowalska</adr:Ulica>
<adr:Budynek>14</adr:Budynek>
<adr:Kraj>PL</adr:Kraj>
<adr:Wojewodztwo>mazowieckie</adr:Wojewodztwo>
</adr:Adres>
</inst:Instytucja>
</meta:Podmiot>
</str:Nadawcy>
</wyr:DaneDokumentu>
<wyr:TrescDokumentu format="text/xml" kodowanie="XML">
<wyr:Wartosc>
<wyr:NazwaDokumentu>Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi</wyr:NazwaDokumentu>
<wyr:RodzajDokumentu>Deklaracja</wyr:RodzajDokumentu>
<wyr:PodstawaPrawna>
<wyr:NazwaPodstawy>Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach</wyr:NazwaPodstawy>
<wyr:JednolityIdentyfikatorPodstawy>URI://Dziennik_Ustaw/2021/888/6n/1/2/a</wyr:JednolityIdentyfik
atorPodstawy>
</wyr:PodstawaPrawna>
<wyr:WaznoscWzoru typDaty="waznosci">
<meta:Od>2021-10-01</meta:Od>
</wyr:WaznoscWzoru>
<wyr:OpisWzoru>Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi</wyr:OpisWzoru>

</wyr:Wartosc>
</wyr:TrescDokumentu>
<ds:Signature xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" Id="id0b8d139b2f44cb8948f74405cd54ca6a"><ds:SignedInfo><ds:CanonicalizationMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-excc14n#"></ds:CanonicalizationMethod><ds:SignatureMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsasha256"></ds:SignatureMethod><ds:Reference Id="ID-2798404e552f46e2d0481090738ed7ec"
URI=""><ds:Transforms><ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/1999/REC-xpath19991116"><ds:XPath>not(ancestor-orself::ds:Signature)</ds:XPath></ds:Transform></ds:Transforms><ds:DigestMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"></ds:DigestMethod><ds:DigestValue>463nra0Zv
Yz2vkZ8PWLSvBJ4rkA=</ds:DigestValue></ds:Reference><ds:Reference Id="ID55650c261fcb018ba8b551915d1eb339" URI="schemat.xsd"><ds:DigestMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"></ds:DigestMethod><ds:DigestValue>VY54S2Up
qSNgNWqvTwUMmasHizg=</ds:DigestValue></ds:Reference><ds:Reference Id="ID924afe91397590f7f7e0ca6ce17486a4" URI="styl.xsl"><ds:DigestMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"></ds:DigestMethod><ds:DigestValue>VepzuDIY
ABcS/ByfCTMTJuJTXCs=</ds:DigestValue></ds:Reference><ds:Reference
Type="http://uri.etsi.org/01903#SignedProperties" URI="#xades-id0b8d139b2f44cb8948f74405cd54ca6a"><ds:Transforms><ds:Transform
Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-excc14n#"></ds:Transform></ds:Transforms><ds:DigestMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"></ds:DigestMethod><ds:DigestValue>vEblHPi
SJBEgEQMsnRqKt/TeYqBXRcEMBZdKx2yyJeY=</ds:DigestValue></ds:Reference></ds:SignedInfo><ds:Sign
atureValue Id="value-id0b8d139b2f44cb8948f74405cd54ca6a">BMpLT6rQbSiu4KW5ytgp7et6SuJhK3d+GxcSU+ErrRfR/m5iVmCzX
A52dbldc91uptWWMIOFJixolPvRR8/Vl1UXlrbpFu7wgu7CM7m6WuNv5k3b/wEqjwW1hWXn1jT9PMsj417q
COkmv6X/Xil83EliN1i4alDMvgICwaFkWZupFkW/H/8FEUfVWJfzExFIR68UvpUzNm2bBFJCPJeOjY5jqJP/pDZ2
ynIcqpHaSAtzxPEGiQ9NnnJ0jPqfFpaeK6wGd4AW1VOORFi4yzfE6RjyH5/GSdutsXM7lyaS6lmkFS7tCusa3Vp
OdA2Bi4qPs5Ddaimg0kB33A+G4GBJjA==</ds:SignatureValue><ds:KeyInfo><ds:X509Data><ds:X509Certifi
cate>MIIIHzCCBgegAwIBAgISNcxxPdwjSbBZZ1zlMgZd1OjEMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMG8xGTAXBgNVBG
EMEFZBVFBMLTk1MTIzNTIzNzkxCzAJBgNVBAYTAlBMMRwwGgYDVQQKDBNFdXJvQ2VydCBTcC4geiBvLm8
uMScwJQYDVQQDDB5DZW50cnVtIEt3YWxpZmlrb3dhbmUgRXVyb0NlcnQwHhcNMjEwOTA0MDgxMzIzWh
cNMjQwOTAzMDgxMzIzWjCBwjELMAkGA1UEBhMCUEwxFDASBgNVBAgTC01hem93aWVja2llMREwDwYD
VQQHEwhXYXJzemF3YTEqMCgGA1UEChMhS2FuY2VsYXJpYSBQcmV6ZXNhIFJhZHkgTWluaXN0cm93MRIw
EAYDVQQDEwllUFVBUCBDUlcxHjAcBgNVBAkTFUFsZWplIFVqYXpkb3dza2llIDEvMzEPMA0GA1UEERMGMD
AtNTgzMRkwFwYDVQRhExBWQVRQTC01MjYxNjQ1MDAwMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBC
gKCAQEAtyvv8yFvxggnUH0fYb1bq7itZD9vX9RFMStuEAe0mrR5Me2jViNefJM4AgvS2hDnoH3JyqbTGgLvjFN
9N3lqP9UlJPRze7boI6GPSl4fqFogqMoOY0HAXQ4HMRgfQsbjS+/jv6nCG/wyOU1xrxEfyqOHuMYAaMNGZSD
jzQOFCIHTM40Y9qIA35amsXUbIUYcIZ/MDBKVcY2eBfip1ea/QUQHAZ0w0/giLfSQ4cgYA3fEatjgCXIvkzUm6G
ICO7pp1oBS3Pnbkx5TzBR7TMxYQ7xhisag+CBlwlAmhgT5eXwaXTfvhLwZ56A3O4Uhz2fXfEENZtrTzIH6bPsm
ofnYQwIDAQABo4IDXzCCA1swHwYDVR0jBBgwFoAUdGJwmf8bYDvEZLWEH6MVDFzLX70wHQYDVR0OBBY
EFAJf3fGidNjKfeFRPII25BSjtaQoMA8GA1UdEwEB/wQFMAMBAQAwDgYDVR0PAQH/BAQDAgZAMIICNwYD
VR0gBIICLjCCAiowggIRBgoqhGgBhvh/AQIDMIICATAwBggrBgEFBQcCARYkaHR0cDovL3d3dy5ldXJvY2VydC5
wbC9yZXBvenl0b3JpdW0vMIIBywYIKwYBBQUHAgIwggG9DIIBuUNlcnR5ZmlrYXQgd3lzdGF3aW9ueSB6Z29
kbmllIHogYWt0dWFsbnltIGRva3VtZW50ZW06IFBvbGl0eWthIENlcnR5ZmlrYWNqaSBpIEtvZGVrcyBQb3N0Z
XBvd2FuaWEgQ2VydHlmaWthY3lqbmVnbyBLd2FsaWZpa293YW55Y2ggVXNsdWcgWmF1ZmFuaWEgRXVy
b0NlcnQsIHpuYWpkdWphY3ltIHNpZSB3IHJlcG96eXRvcml1bTogaHR0cDovL3d3dy5ldXJvY2VydC5wbC9yZX

Bvenl0b3JpdW0vLlRoaXMgY2VydGlmaWNhdGUgd2FzIGlzc3VlZCBhY2NvcmRpbmcgdG8gdGhlIGN1cnJlbnQ
gZG9jdW1lbnQ6IENlcnRpZmljYXRlIFBvbGljeSBhbmQgQ2VydGlmaWNhdGlvbiBQcmFjdGljZSBTdGF0ZW1lbn
Qgb2YgRXVyb0NlcnQgUXVhbGlmaWVkIFRydXN0IFNlcnZpY2VzLCB3aGljaCBjYW4gYmUgZm91bmQgYXQga
HR0cDovL3d3dy5ldXJvY2VydC5wbC9yZXBvenl0b3JpdW0vLjAJBgcEAIvsQAEDMAgGBgQAj3oBAjAxBgNVHR
8EKjAoMCagJKAihiBodHRwOi8vY3JsLmV1cm9jZXJ0LnBsL3FjYTAzLmNybDBRBggrBgEFBQcBAQRFMEMwQ
QYIKwYBBQUHMAKGNWh0dHBzOi8vZXVyb2NlcnQucGwvcHViL1ByYXdvL1FDQTAzX0V1cm9jZXJ0XzIwMTc
uZGVyMDcGCCsGAQUFBwEDBCswKTAIBgYEAI5GAQEwCAYGBACORgEEMBMGBgQAjkYBBjAJBgcEAI5GAQY
CMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQAH6IDcsVdIT8Y1Y4WT6cX+rj18BJRhb9HpkfMPMMNR/uEJgD9lkegsbt
8LKoW941zVTLg+yMdY1mG2GoV+G7Bsj0SU1KX8stLu+G7XRatMqV7F6Rlqd1vKZtX4bCJK1bGQgBFravpE9if
jkqIHIWYyGUUtZxe+42kPQ1m8f90Mua0FZ86FP/PRU5mGoW0utJou6ZOvXyT7il8/M3F4cOO9XqXrzaMR11
Qm0dVGbm8wKVf5pdXXMCkFpWGdUcV9ZvYpeHnz4yalkmi30Xx2a3a9rjqr3i/YxQmKGxc4ufqdRKOPQeVhY
MtNmY8N3AxmzZzBA+r0SG/wzIKWTQ9+ZohpZxjZMX5Wp29stOEfOxia9lPv4OWOJI2EIQ4P5R++OENzcH2J
DF8SUjQ6mh7lcER74zq7ru45yxiucLBv4X1KBJ0eHz6/LrxcZA8511u21HPo6EhOVyWRC/CvbDPaxFOpFdSe0ct
njzs81Eb3V862asEQUXcKQsPtnxGJ08/5GbFb00FRNgb5bufYMDFEPBpDT2bcAIVO+ei99ow0EIODmbQOyoA
Q5iKf4ZzxN8Dao+QWUZp3qowE35+G+9aq/HQDGfVdLv2QOJljr+5B5YhTDxcA6i8xHiy3ypIehbnAWbMhhxD
PvcZeuIOfui7H7ozPDN+AvHv9zQilSeS0zTujmA==</ds:X509Certificate></ds:X509Data></ds:KeyInfo><ds:O
bject><xades:QualifyingProperties xmlns:xades="http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2#" Target="#id0b8d139b2f44cb8948f74405cd54ca6a"><xades:SignedProperties Id="xades-id0b8d139b2f44cb8948f74405cd54ca6a"><xades:SignedSignatureProperties><xades:SigningTime>2021-0909T06:53:11Z</xades:SigningTime><xades:SigningCertificate><xades:Cert><xades:CertDigest><ds:Digest
Method
Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"></ds:DigestMethod><ds:DigestValue>QJF4JXslm
XTYsco5U738WqqWCJI=</ds:DigestValue></xades:CertDigest><xades:IssuerSerial><ds:X509IssuerName>
CN=Centrum Kwalifikowane EuroCert,O=EuroCert Sp. z
o.o.,C=PL,2.5.4.97=#0c10564154504c2d39353132333532333739</ds:X509IssuerName><ds:X509SerialNu
mber>4686519281193722489025943844983735137396932</ds:X509SerialNumber></xades:IssuerSerial
></xades:Cert></xades:SigningCertificate></xades:SignedSignatureProperties><xades:SignedDataObjectP
roperties><xades:DataObjectFormat ObjectReference="#ID2798404e552f46e2d0481090738ed7ec"><xades:MimeType>text/xml</xades:MimeType></xades:DataOb
jectFormat><xades:DataObjectFormat ObjectReference="#ID55650c261fcb018ba8b551915d1eb339"><xades:MimeType>application/octetstream</xades:MimeType></xades:DataObjectFormat><xades:DataObjectFormat ObjectReference="#ID924afe91397590f7f7e0ca6ce17486a4"><xades:MimeType>application/octetstream</xades:MimeType></xades:DataObjectFormat><xades:CommitmentTypeIndication><xades:Com
mitmentTypeId><xades:Identifier>http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#ProofOfApproval</xades:Identifier></
xades:CommitmentTypeId><xades:AllSignedDataObjects></xades:AllSignedDataObjects></xades:Commit
mentTypeIndication></xades:SignedDataObjectProperties></xades:SignedProperties></xades:QualifyingP
roperties></ds:Object></ds:Signature></wyr:Dokument>]]></wyroznik>
<xsd><![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xs:schema
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
xmlns:wnio="http://crd.gov.pl/wzor/2021/09/09/10873/"
targetNamespace="http://crd.gov.pl/wzor/2021/09/09/10873/" attributeFormDefault="unqualified"
elementFormDefault="qualified">

<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd"/>
<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd"/>
<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd"/>
<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"/>
<xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd"/>
<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"/>
<xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID23_type">
<xs:restriction base="str:Tekst10Typ"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID24_type">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="1"/>
<xs:enumeration value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID26_type">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="1"/>
<xs:enumeration value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID27_type">
<xs:restriction base="xsd:decimal"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID28_type">

<xs:restriction base="xsd:decimal"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID29_type">
<xs:restriction base="xsd:decimal"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID30_type">
<xs:restriction base="xsd:decimal"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID31_type">
<xs:restriction base="xsd:integer"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID32_type">
<xs:restriction base="xsd:decimal"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID33_type">
<xs:restriction base="xsd:decimal"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID34_type">
<xs:restriction base="xsd:decimal"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID0_type">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="1"/>
<xs:enumeration value="2"/>
<xs:enumeration value="3"/>
<xs:enumeration value="4"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID16_type">
<xs:restriction base="adr:GminaTyp"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID17_type">
<xs:restriction base="adr:NazwaUlicyTyp"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID4_type">
<xs:restriction base="oso:PESELTyp"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID2_type">
<xs:restriction base="oso:ImieTyp"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID3_type">
<xs:restriction base="oso:CzlonNazwiskaTyp"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID5_type">
<xs:restriction base="adr:KrajTyp"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID6_type">
<xs:restriction base="adr:WojewodztwoTyp"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID7_type">
<xs:restriction base="adr:PowiatTyp"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID8_type">
<xs:restriction base="adr:GminaTyp"/>

</xs:simpleType>
<xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID9_type">
<xs:restriction base="xsd:date"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID10_type">
<xs:restriction base="adr:NazwaUlicyTyp"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID11_type">
<xs:restriction base="adr:BudynekTyp"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID18_type">
<xs:restriction base="adr:BudynekTyp"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID19_type">
<xs:restriction base="adr:LokalTyp"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID12_type">
<xs:restriction base="adr:LokalTyp"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID13_type">
<xs:restriction base="adr:MiejscowoscTyp"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID20_type">
<xs:restriction base="adr:MiejscowoscTyp"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID14_type">

<xs:restriction base="adr:KodPocztowyTyp"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID21_type">
<xs:restriction base="adr:KodPocztowyTyp"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID15_type">
<xs:restriction base="adr:PocztaTyp"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID22_type">
<xs:restriction base="adr:PocztaTyp"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID1_type">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="1"/>
<xs:enumeration value="2"/>
<xs:enumeration value="3"/>
<xs:enumeration value="4"/>
<xs:enumeration value="5"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID25_type">
<xs:restriction base="xsd:integer"/>
</xs:simpleType>
<xs:complexType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_type">
<xs:sequence>
<xs:element name="ID23"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID23_type
"/>

<xs:element name="ID24"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID24_type
"/>
<xs:element name="ID26"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID26_type
"/>
<xs:element name="ID27"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID27_type
"/>
<xs:element name="ID28"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID28_type
"/>
<xs:element name="ID29"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID29_type
"/>
<xs:element name="ID30"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID30_type
"/>
<xs:element name="ID31"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID31_type
"/>
<xs:element name="ID32"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID32_type
"/>
<xs:element name="ID33"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID33_type
"/>
<xs:element name="ID34"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID34_type
"/>
<xs:element name="ID0"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID0_type"
/>
<xs:element name="ID16"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID16_type
"/>
<xs:element name="ID17"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID17_type
"/>
<xs:element name="ID4"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID4_type"
/>

<xs:element name="ID2"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID2_type"
/>
<xs:element name="ID3"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID3_type"
/>
<xs:element name="ID5"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID5_type"
/>
<xs:element name="ID6"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID6_type"
/>
<xs:element name="ID7"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID7_type"
/>
<xs:element name="ID8"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID8_type"
/>
<xs:element name="ID9"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID9_type"
/>
<xs:element name="ID10"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID10_type
"/>
<xs:element name="ID11"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID11_type
"/>
<xs:element name="ID18"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID18_type
"/>
<xs:element name="ID19"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID19_type
"/>
<xs:element name="ID12"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID12_type
"/>
<xs:element name="ID13"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID13_type
"/>
<xs:element name="ID20"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID20_type
"/>

<xs:element name="ID14"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID14_type
"/>
<xs:element name="ID21"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID21_type
"/>
<xs:element name="ID15"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID15_type
"/>
<xs:element name="ID22"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID22_type
"/>
<xs:element name="ID1"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID1_type"
/>
<xs:element name="ID25"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID25_type
"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_atrformat_type">
<xs:restriction base="str:formatTyp"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_atrkodowanie_type">
<xs:restriction base="str:kodowanieTyp"/>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_type">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
<xs:sequence>
<xs:element name="Wartosc"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_type"/>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>

</xs:complexType>
<xs:complexType name="documentSchema_wnio_Dokument_type">
<xs:sequence>
<xs:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp"/>
<xs:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp"/>
<xs:element name="TrescDokumentu"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_type"/>
<xs:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="documentSchema_type">
<xs:sequence>
<xs:element name="Dokument" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_type"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="Dokument" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_type"/>
</xs:schema>]]></xsd>
<xsl><![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xsl:stylesheet
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
xmlns:wnio="http://crd.gov.pl/wzor/2021/09/09/10873/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchemainstance" version="1.0">
<xsl:template match="/">
<xsl:for-each select="wnio:Dokument">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head/>
<body>
<table border="1" style="width: 678px;">
<tbody>
<tr>

<td colspan="9" style="backgroundcolor: #d3d3d3; width: 678px;">
<p>
<strong>DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI</strong>
</p>
</td>
</tr>
<tr style="background-color: #d3d3d3;">
<td width="149">
<p style="text-align: justify;">
<strong/>
<strong>Podstawa
prawna:</strong>
</p>
<p style="text-align: justify;">
<strong/>
</p>
<p style="text-align: justify;">
<strong/>
</p>
<p style="text-align: justify;">
<strong>Składający:</strong>
</p>
<p style="text-align: justify;">
<strong/>
</p>
<p style="text-align: justify;">
<strong/>
</p>
<p style="text-align: justify;">
<strong/>

</p>
<p style="text-align: justify;">
<strong/>
</p>
<p style="text-align: justify;">
<strong/>
</p>
<p style="text-align: justify;">
<strong>Miejsce
składania:</strong>
</p>
<p style="text-align: justify;">
<strong/>
</p>
<p style="text-align: justify;">
<strong/>
</p>
<p style="text-align: justify;">
<strong>Termin
składania:</strong>
</p>
</td>
<td colspan="8" width="529">
<p style="text-align: justify;">
<strong/>
</p>
<p style="text-align: justify;">
<strong>Art. 6m
ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach</strong>
</p>
<p style="text-align: justify;">
<strong> ( Dz. U. z
2021 r., poz. 888).</strong>

</p>
<p style="text-align: justify;">
<strong/>
</p>
<p style="text-align: justify;">
<strong>Formularz
przeznaczony dla właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Zaręby Kościelne:</strong>
</p>
<p style="text-align: justify;">
<strong>1) na których
zamieszkują mieszkańcy;</strong>
</p>
<p style="text-align: justify;">
<strong>2) na których
znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjnowypoczynkowe.</strong>
</p>
<p style="text-align: justify;">
<strong/>
</p>
<p style="text-align: justify;"/>
<p style="text-align: justify;">
<strong>Urząd Gminy
w Zarębach Kościelnych, ul. Kowalska 14,</strong>
</p>
<p style="text-align: justify;">
<strong>07-323 Zaręby
Kościelne.</strong>
</p>
<p style="text-align: justify;">
<strong/>
</p>
<p style="text-align: justify;">
<strong>14 dni od dnia
zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca (art. 6m. ust.1 ustawy oraz w terminie do

10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana w przypadku zmiany danych
będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami (art. 6m ust. 2
ustawy</strong>
</p>
<p>
<strong/>
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="9" style="backgroundcolor: #d3d3d3; width: 678px;">
<p>
<strong>A.

</strong>
<strong>ORGAN

WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI.</strong>
</p>
</td>
</tr>
<tr style="background-color: #d3d3d3;">
<td colspan="9" width="678">
<p>1.

Nazwa i adres

organu, do którego jest składana deklaracja.</p>
<p style="text-align: center;">
<strong>WÓJT GMINY
ZARĘBY KOŚCIELNE, UL. KOWALSKA 14,</strong>
</p>
<p style="text-align: center;">
<strong>07-323
ZARĘBY KOŚCIELNE</strong>
</p>
<p>
<strong/>
</p>

</td>
</tr>
<tr style="background-color: #d3d3d3;">
<td colspan="9" width="678">
<p>
<strong>B.

</strong>
<strong>OBOWIĄZEK

ZŁOŻENIA DEKLARACJI.</strong>
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="9" width="678">
<p>2.

Okoliczności

powodujące obowiązek złożenia deklaracji</p>
<p>
<span>
<label>
<span/>
</label>
<xsl:if
test="true()">
<span>
<xsl:choose>
<xsl:when test="normalize-space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID0) =
normalize-space(' 1 ')">
<span>[
<b>X</b>]

</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>
<span>[ ]</span>
</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
<label>
<span>PIERWSZA DEKLARACJA </span>
</label>
</span>
<span>
<xsl:choose>
<xsl:when test="normalize-space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID0) =
normalize-space(' 2 ')">
<span>[
<b>X</b>]
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>
<span>[ ]</span>

</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
<label>
<span>NOWA DEKLARACJA </span>
</label>
</span>
<span>
<xsl:choose>
<xsl:when test="normalize-space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID0) =
normalize-space(' 3 ')">
<span>[
<b>X</b>]
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>
<span>[ ]</span>
</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
<label>
<span>KOREKTA DEKLARACJI OD </span>

</label>
</span>
<span>
<xsl:choose>
<xsl:when test="normalize-space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID0) =
normalize-space(' 4 ')">
<span>[
<b>X</b>]
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>
<span>[ ]</span>
</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
<label>
<span>WYGASZENIE OBOWIĄZKU OD </span>
</label>
</span>
</xsl:if>
</span>
</p>
</td>

</tr>
<tr>
<td colspan="9" style="backgroundcolor: #d3d3d3; width: 678px;">
<p>
<strong>C.

</strong>
<strong>DANE

IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ.</strong>
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="9" width="678">
<p>3.

Rodzaj własności,

posiadania</p>
<p>
<span>
<label>
<span/>
</label>
<xsl:if
test="true()">
<span>
<xsl:choose>
<xsl:when test="normalize-space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID1) =
normalize-space(' 1 ')">
<span>[
<b>X</b>]
</span>

</xsl:when>
<xsl:otherwise>
<span>[ ]</span>
</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
<label>
<span>WŁAŚCICIEL </span>
</label>
</span>
<span>
<xsl:choose>
<xsl:when test="normalize-space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID1) =
normalize-space(' 2 ')">
<span>[
<b>X</b>]
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>
<span>[ ]</span>
</xsl:otherwise>

</xsl:choose>
<label>
<span>WSPÓŁWŁAŚCICIEL </span>
</label>
</span>
<span>
<xsl:choose>
<xsl:when test="normalize-space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID1) =
normalize-space(' 3 ')">
<span>[
<b>X</b>]
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>
<span>[ ]</span>
</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
<label>
<span>UŻYTKOWNIK </span>
</label>

</span>
<span>
<xsl:choose>
<xsl:when test="normalize-space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID1) =
normalize-space(' 4 ')">
<span>[
<b>X</b>]
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>
<span>[ ]</span>
</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
<label>
<span>NAJEMCA, DZIERŻAWCA </span>
</label>
</span>
<span>
<xsl:choose>
<xsl:when test="normalize-space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID1) =
normalize-space(' 5 ')">

<span>[
<b>X</b>]
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>
<span>[ ]</span>
</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
<label>
<span>WŁADAJĄCY, SPADKOBIERCA </span>
</label>
</span>
</xsl:if>
</span>
<xsl:if test="true()">
<xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID9"/>
</xsl:if>
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="9" width="678">
<p>4.
składającego deklarację</p>

Imię i nazwisko

<p>
<span>
<label>
<span/>
</label>
<xsl:if
test="true()">
<span
type="text">
<xsl:value-of select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID2"/>
</span>
</xsl:if>
</span>
<span>
<label>
<span/>
</label>
<xsl:if
test="true()">
<span
type="text">
<xsl:value-of select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID3"/>
</span>
</xsl:if>
</span>
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="9" width="678">

<p>5.

Numer PESEL:</p>

<p>
<span>
<label>
<span/>
</label>
<xsl:if
test="true()">
<span
type="text">
<xsl:value-of select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID4"/>
</span>
</xsl:if>
</span>
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="9" style="backgroundcolor: #d3d3d3; width: 678px;">
<p>
<strong>D. ADRES
SIEDZIBY/ADRES ZAMIESZKANIA.</strong>
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3" width="234">
<p>6. Kraj</p>
<p>
<span>
<label>

<span/>
</label>
<xsl:if
test="true()">
<span
type="text">
<xsl:value-of select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID5"/>
</span>
</xsl:if>
</span>
</p>
</td>
<td colspan="2" width="198">
<p>7. Województwo</p>
<p>
<span>
<label>
<span/>
</label>
<xsl:if
test="true()">
<span
type="text">
<xsl:value-of select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID6"/>
</span>
</xsl:if>
</span>
</p>
</td>
<td colspan="4" width="246">

<p>8. Powiat</p>
<p>
<span>
<label>
<span/>
</label>
<xsl:if
test="true()">
<span
type="text">
<xsl:value-of select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID7"/>
</span>
</xsl:if>
</span>
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3" width="234">
<p>9. Gmina</p>
<p>
<span>
<label>
<span/>
</label>
<xsl:if
test="true()">
<span
type="text">
<xsl:value-of select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID8"/>

</span>
</xsl:if>
</span>
</p>
</td>
<td colspan="2" width="198">
<p>10. Ulica</p>
<p>
<span>
<label>
<span/>
</label>
<xsl:if
test="true()">
<span
type="text">
<xsl:value-of select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID10"/>
</span>
</xsl:if>
</span>
</p>
</td>
<td colspan="3" width="142">
<p>11. Nr domu</p>
<p>
<span>
<label>
<span/>
</label>

<xsl:if
test="true()">
<span
type="text">
<xsl:value-of select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID11"/>
</span>
</xsl:if>
</span>
</p>
</td>
<td width="104">
<p>12. Nr lokalu</p>
<p>
<span>
<label>
<span/>
</label>
<xsl:if
test="true()">
<span
type="text">
<xsl:value-of select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID12"/>
</span>
</xsl:if>
</span>
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3" width="234">

<p>13. Miejscowość</p>
<p>
<span>
<label>
<span/>
</label>
<xsl:if
test="true()">
<span
type="text">
<xsl:value-of select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID13"/>
</span>
</xsl:if>
</span>
</p>
</td>
<td colspan="2" width="198">
<p>14. Kod pocztowy</p>
<p>
<span>
<label>
<span/>
</label>
<xsl:if
test="true()">
<span
type="text">
<xsl:value-of select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID14"/>
</span>
</xsl:if>

</span>
</p>
</td>
<td colspan="4" width="246">
<p>15. Poczta</p>
<p>
<span>
<label>
<span/>
</label>
<xsl:if
test="true()">
<span
type="text">
<xsl:value-of select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID15"/>
</span>
</xsl:if>
</span>
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="9" style="backgroundcolor: #d3d3d3; width: 678px;">
<p>
<strong>E. ADRES
NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE.</strong>
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3" width="234">

<p>16. Gmina</p>
<p>
<span>
<label>
<span/>
</label>
<xsl:if
test="true()">
<span
type="text">
<xsl:value-of select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID16"/>
</span>
</xsl:if>
</span>
</p>
</td>
<td colspan="2" width="198">
<p>17. Ulica</p>
<p>
<span>
<label>
<span/>
</label>
<xsl:if
test="true()">
<span
type="text">
<xsl:value-of select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID17"/>
</span>
</xsl:if>

</span>
</p>
</td>
<td colspan="3" width="142">
<p>18. Nr domu</p>
<p>
<span>
<label>
<span/>
</label>
<xsl:if
test="true()">
<span
type="text">
<xsl:value-of select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID18"/>
</span>
</xsl:if>
</span>
</p>
</td>
<td width="104">
<p>19. Nr lokalu</p>
<p>
<span>
<label>
<span/>
</label>
<xsl:if
test="true()">
<span
type="text">

<xsl:value-of select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID19"/>
</span>
</xsl:if>
</span>
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3" width="234">
<p>20. Miejscowość</p>
<p>
<span>
<label>
<span/>
</label>
<xsl:if
test="true()">
<span
type="text">
<xsl:value-of select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID20"/>
</span>
</xsl:if>
</span>
</p>
</td>
<td colspan="2" width="198">
<p>21. Kod pocztowy</p>
<p>
<span>
<label>

<span/>
</label>
<xsl:if
test="true()">
<span
type="text">
<xsl:value-of select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID21"/>
</span>
</xsl:if>
</span>
</p>
</td>
<td colspan="4" width="246">
<p>22. Poczta</p>
<p>
<span>
<label>
<span/>
</label>
<xsl:if
test="true()">
<span
type="text">
<xsl:value-of select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID22"/>
</span>
</xsl:if>
</span>
</p>
</td>
</tr>

<tr>
<td colspan="9" width="678">
<p>23. Numer ewidencyjny
działki (należy wypełnić, jeżeli nie ma urzędowo nadanego adresu)</p>
<p>
<span>
<label>
<span/>
</label>
<xsl:if
test="true()">
<span
type="text">
<xsl:value-of select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID23"/>
</span>
</xsl:if>
</span>
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="9" style="backgroundcolor: #d3d3d3; width: 678px;">
<p>
<strong>F.
INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI OPISANEJ W CZĘŚĆI E.</strong>
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="9" width="678">

<p>24. Rodzaj
nieruchomości.</p>
<p>
<span>
<label>
<span/>
</label>
<xsl:if
test="true()">
<span>
<xsl:choose>
<xsl:when test="normalize-space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID24) =
normalize-space(' 1 ')">
<span>[
<b>X</b>]
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>
<span>[ ]</span>
</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
<label>
<span>na której zamieszkuj mieszkańcy </span>
</label>

</span>
<span>
<xsl:choose>
<xsl:when test="normalize-space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID24) =
normalize-space(' 2 ')">
<span>[
<b>X</b>]
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>
<span>[ ]</span>
</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
<label>
<span>na której znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe </span>
</label>
</span>
</xsl:if>
</span>
</p>
</td>
</tr>

<tr>
<td colspan="9" style="backgroundcolor: #d3d3d3; width: 678px;">
<p>
<strong>G.
OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU</strong>
</p>
<p>
<strong>BIOODPADÓW STANOWIĄCYCH ODPADY KOMUNALNE.</strong>
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="9" width="678">
<p>25.
Oświadczenie

</p>
<p>
<span>
<label>

<span/>
</label>
<xsl:if
test="true()">
<span>
<xsl:choose>
<xsl:when test="normalize-space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID26) =
normalize-space(' 1 ')">
<span>[
<b>X</b>]

</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>
<span>[ ]</span>
</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
<label>
<span>1) posiadam kompostownik i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady
komunalne </span>
</label>
</span>
<span>
<xsl:choose>
<xsl:when test="normalize-space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID26) =
normalize-space(' 2 ')">
<span>[
<b>X</b>]
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>
<span>[ ]</span>

</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
<label>
<span>2) nie posiadam kompostownika i nie kompostuję w nim bioodpadów
stanowiących odpady komunalne </span>
</label>
</span>
</xsl:if>
</span>
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="9" style="backgroundcolor: #d3d3d3; width: 678px;">
<p>
<strong>H.
OBLICZANIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA
WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY.</strong>
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="189">
<p>26.</p>
<p>Liczba osób
zamieszkałych</p>
<p>nieruchomość</p>
</td>
<td colspan="2" width="227">

<p>27.</p>
<p>Stawka opłaty
miesięcznej</p>
</td>
<td colspan="5" width="262">
<p>28.</p>
<p>WYSOKOŚĆ OPŁATY
MIESIĘCZNEJ</p>
<p>( iloczyn wartości z pól 26 i
27 )</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" rowspan="2"
width="189">
<p style="text-align: center;">
<span>
<label>
<span/>
</label>
<xsl:if
test="true()">
<span
type="text">
<xsl:value-of select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID25"/>
</span>
</xsl:if>
</span>
</p>
</td>
<td colspan="2" width="227">
<p style="text-align: center;">

<span>
<label>
<span/>
</label>
<xsl:if
test="true()">
<span
type="text">
<xsl:value-of select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID27"/>
</span>
</xsl:if>
</span>
</p>
</td>
<td colspan="5" width="262">
<p style="text-align: center;">
<span>
<label>
<span/>
</label>
<xsl:if
test="true()">
<span
type="text">
<xsl:value-of select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID28"/>
</span>
</xsl:if>
</span>
</p>
</td>

</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="227">
<p/>
<p>RAZEM:</p>
</td>
<td colspan="5" width="262">
<p>29.</p>
<p style="text-align: center;">
<span>
<label>
<span/>
</label>
<xsl:if
test="true()">
<span
type="text">
<xsl:value-of select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID29"/>
</span>
</xsl:if>
</span>
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="9" style="backgroundcolor: #d3d3d3; width: 678px;">
<p>
<strong>H1. DANE
DOTYCZĄCE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI </strong>
</p>

</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="6" width="442">
<p>Kwota przysługującego
zwolnienia określona w obowiązującej uchwale Rady Gminy Zaręby Kościelne w sprawie wyboru metody
ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.</p>
</td>
<td colspan="3" width="236">
<p>30.</p>
<p style="text-align: center;">
<span>
<label>
<span/>
</label>
<xsl:if
test="true()">
<span
type="text">
<xsl:value-of select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID30"/>
</span>
</xsl:if>
</span>
</p>
<p/>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="6" width="442">
<p>Liczba osób
zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części E</p>
<p/>

</td>
<td colspan="3" width="236">
<p>31.</p>
<p style="text-align: center;">
<span>
<label>
<span/>
</label>
<xsl:if
test="true()">
<span
type="text">
<xsl:value-of select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID31"/>
</span>
</xsl:if>
</span>
</p>
<p/>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="6" width="442">
<p>Wysokość miesięcznego
zwolnienia (kwotę z poz. 30 należy pomnożyć przez liczbę osób wskazana w poz. 31.</p>
<p/>
</td>
<td colspan="3" width="236">
<p>32.</p>
<p style="text-align: center;">
<span>
<label>

<span/>
</label>
<xsl:if
test="true()">
<span
type="text">
<xsl:value-of select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID32"/>
</span>
</xsl:if>
</span>
</p>
<p/>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="6" width="442">
<p>Wysokość miesięcznej
opłaty po odliczeniu częściowego zwolnienia</p>
<p>(miesięczną kwotę opłaty
wykazaną w części H, poz. 29 pomniejszyć o wysokość miesięcznego zwolnienia wykazana w poz. 32.</p>
</td>
<td colspan="3" width="236">
<p>33.</p>
<p style="text-align: center;">
<span>
<label>
<span/>
</label>
<xsl:if
test="true()">
<span
type="text">

<xsl:value-of select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID33"/>
</span>
</xsl:if>
</span>
</p>
<p/>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="9" style="backgroundcolor: #d3d3d3; width: 678px;">
<p>
<strong>I.
RYCZAŁTOWA OPLATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK OD NIERUCHOMOŚCI,
NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ DOMEK LETNISKOWY LUB OD INNEJ NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANEJ NA
CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE.</strong>
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="7" width="444">
<p>Wysokość ryczałtowej
opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi za rok

</p>
<p/>
</td>
<td colspan="2" width="234">
<p>34.</p>
<p style="text-align: center;">
<span>
<label>

<span/>
</label>

<xsl:if
test="true()">
<span
type="text">
<xsl:value-of select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID34"/>
</span>
</xsl:if>
</span>
</p>
<p/>
<p/>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="9" style="backgroundcolor: #d3d3d3; width: 678px;">
<p>
<strong>J. Informacje
wskazane w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 roku str. 1 z póź. zm.)</strong>
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="9" style="backgroundcolor: #d3d3d3; width: 678px;">
<p>Na podstawie art. 13 ust. 1
i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 roku str. 1 z póź. zm.) – dalej „ RODO” informuję,
że:</p>
<p>1) Administratorem
Państwa danych jest Wójt Gminy Zaręby Kościelne (adres: ul. Kowalska 14, 07-323 Zaręby </p>

<p>

Kościelne, tel.

862763010, e-mail
<a
href="mailto:ugzar@post.pl">ugzar@post.pl</a>).
</p>
<p>2) Administrator wyznaczył
Inspektora Ochrony Danych, z którym się mogą Państwo kontaktować we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail
<a
href="mailto:iod@zareby-kosc.pl">iod@zareby-kosc.pl</a> lub pisemnie na adres Administratora.
</p>
<p>3) Państwa dane osobowe
będą przetwarzane w celu realizacji zadań w zakresie organizacji odbioru odpadów komunalnych, w tym
pobieranie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym, jak również w celu realizacji praw oraz
obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. C RODO) oraz ustawy a dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888).</p>
<p>4) Państwa dane osobowe
będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów
przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.</p>
<p>5) Państwa dane nie będą
przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.</p>
<p>6) W związku z
przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:</p>
<p>a) prawo dostępu do
swoich danych oraz otrzymania ich kopii;</p>
<p>b) prawo do sprostowania
(poprawiania) swoich danych osobowych;</p>
<p>c) prawo do ograniczenia
przetwarzania danych osobowych;</p>
<p>d) prawo wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ( ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych (RODO);</p>
<p>7) Podanie przez Państwa
danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o
którym mowa w punkcie 3;</p>
<p>8) Państwa dane mogą
zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.</p>
</td>

</tr>
<tr>
<td colspan="9" width="678">
<p>
<strong/>
</p>
<p>
<strong>P O U C Z E N I
E</strong>
</p>
<p>Na podstawie art. 3a
ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji</p>
<p>(Dz. U. z 2020 r. poz. 1427,
1492, 2320, z 2021 r. poz. 11, 41, 802, 1005, 1177, 1236 z późn. zm.) niniejsza deklaracja stanowi
podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.</p>
<p/>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>
<strong/>
</p>
<p>
<strong>Objaśnienia:</strong>
</p>
<ol>
<li>Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
wyliczoną na podstawie niniejszej deklaracji, należy wpłacać bez wezwania na rachunek
<strong>Urzędu Gminy</strong>
<strong>na nr rachunków,</strong>
<strong>które każdy otrzymał</strong>.
</li>

<li>Wysokość stawek opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz terminy, częstotliwość i tryb ich uiszczania są określone w uchwałach Rady
Gminy Zaręby Kościelne, które są dostępne w siedzibie Urzędu Gminy Zaręby Kościelne oraz na stronie BIP
gminy Zaręby Kościelne.</li>
<li>W przypadku uchwalenia przez Radę Gminy Zaręby
Kościelne nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest
zobowiązany uiścić opłatę w wysokości podanej w zawiadomieniu Wójta Gminy Zaręby Kościelne.</li>
<li>Opis selektywnego zbierania odpadów komunalnych
znajduje się w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zaręby Kościelne,
dostępnym w siedzibie Urzędu Gminy Zaręby Kościelne oraz na stronie BIP gminy Zaręby Kościelne.</li>
</ol>
<p/>
<p/>
</body>
</html>
</xsl:for-each>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>]]></xsl>
</Wzor>

