
UCHWAŁA NR V-32-15
RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE

z dnia 26 lutego 2015 r.

w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013, poz. 594 z późn. zm.) w związku z art.6 m ust. 1a i 1b oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r., poz. 1399 z późn. zm.) Rada Miejska 
w Andrychowie

uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Deklaracje, o których mowa w § 1, właściciele nieruchomości zamieszkałych są zobowiązani złożyć 
w Urzędzie Miejskim w Andrychowie w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 
mieszkańca lub nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi może być złożona 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 o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w formie danych XML określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,

3) deklaracje wraz z wypełnionymi innymi załącznikami 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 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. 
z 2013r., poz. 262, z późn. zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu 
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 
(Dz.U. z 2014r., poz. 1114 ).

§ 3. Właściciele nieruchomości, którzy złożyli deklaracje wg zasad wynikających z Uchwały Nr XXXII-297-13 
Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty 
za  gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości z późn. zm. (Dz. Urz. Woj. 
Małop., poz 5818), zobowiązani są ponownie złożyć deklaracje, zgodnie z zasadami wynikającymi z niniejszej 
Uchwały w terminie 30 dni od jej wejścia w życie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Andrychowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2015r. po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego.

 
Przewodniczący Rady 

Miejskiej

Roman Babski
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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr V-32-15 

Rady Miejskiej w Andrychowie 

z dnia 26 lutego 2015r. 

DEKLARACJA 

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r., poz. 1399 

z późn.zm.).  

Składający:       Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych  położonych na terenie Gminy Andrychów 

(właściciel nieruchomości w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach)  

Termin składania: 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały; 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 

mieszkańca;  14 dni od dnia nastąpienia zmiany w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości 

należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Miejsce składania: Urząd Miejski w Andrychowie, Rynek 15, 34-120 Andrychów 

 
A. ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA DEKLARACJI  

 Burmistrz Andrychowa 
 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI  
 

      Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji - zaznaczyć poprzez postawienie znaku „X” 

         

 

         

                                       

                     data zaistnienia zmian  _____-_____-________  

                                              

                      uzasadnienie : …........................................................... 

    

 
C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ - zaznaczyć poprzez postawienie znaku „X” 

  WŁAŚCICIEL 

 WSPÓŁWŁAŚCICIEL 

   UŻYTKOWNIK WIECZYSTY       

  WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA 

 SPÓŁDZIENIA MIESZKANIOWA 

   NAJEMCA, DZIERŻAWCA 

  INNY PODMIOT WŁADAJĄCY NIERUCHOMOŚCIĄ (określić jaki - np. spadkobierca) .............................. 
IMIĘ I NAZWISKO/ PEŁNA NAZWA *: 

 

 

 

 

 

 
IDENTYFIKATOR PODATKOWY 

 
 

 PESEL (dot. osób fizycznych)                                                      NIP (dot. pozostałych składających deklarację)  
 
 

 

 

 

D 1. ADRES ZAMIESZKANIA /ADRES SIEDZIBY* SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
Województwo: Powiat: 

 

 

Gmina: 

Miejscowość: 

 

 

Ulica: Nr domu: Nr lokalu: 

Kod pocztowy: 

 

Poczta: 

 

 

Telefon **: E-mail** 
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D 2. ADRES DO KORESPONDENCJI (podać jeżeli jest inny niż  zamieszkania/siedziby) 
Kraj: 

 

Województwo: Powiat: 

Gmina: 

 

Ulica: Nr domu: Nr lokalu: 

Miejscowość: 

 

Kod pocztowy: Poczta: 

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY ANDRYCHÓW, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
Nazwa miejscowości: 

 
 

Nazwa ulicy:                                                                                  Nr budynku: 

 

 

 numer działki  (wypełnić w przypadku braku numeru porządkowego nieruchomości ) 

 
F. OŚWIADCZAM, ŻE:  - zaznaczyć poprzez postawienie znaku „X” 
 

  zbieram odpady w sposób selektywny  

 

 nie zbieram odpadów w sposób selektywny  

 

 
G.  OBLICZENIE MIESIĘCZNEJ WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 

a. Liczba osób zamieszkujących  nieruchomość wskazaną w części E  

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

b. Stawka opłaty określona w Uchwale Rady Miejskiej w Andrychowie  w sprawie 

określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Andrychów 1) 

 

                 …..............   zł /osobę 

c. Miesięczna kwota opłaty ( iloczyn liczby z pozycji a. i stawki wskazanej w 

pozycji b.) 
 

                …...............  zł/miesiąc 
 

H. ZAŁĄCZNIKI ( należy wymienić rodzaje załączników) 
2)

 
 

1. ….......................................................................................................................................................................................... .. 

 

2. …............................................................................................................................ ................................................................ 

 

I. UWAGI SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
  3)

 
 

 

 

 

 

 

 

 
J. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ   SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ * 
Imię 

 

 

 

Nazwisko 

 

 

Data wypełnienia (dzień-miesiąc-rok) 

 

 

 

 

 

Czytelny podpis (pieczęć) składającego/osoby reprezentującej składającego* 

 

 

K. ADNOTACJE ORGANU 

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

** dane nieobowiązkowe 
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Objaśnienia: 
 
1)  

W przypadku wyboru selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy wybrać stawkę niższą, przy  wyborze 

nieselektywnego zbierania - stawkę wyższą
 

2)  
Składający deklarację zobowiązany jest dołączyć: 

 pełnomocnictwo (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa ) w przypadku reprezentowania 

właściciela nieruchomości przez pełnomocnika wraz z dowodem opłaty skarbowej - art. 137 § 3 ustawy 

ordynacja podatkowa  (Dz.U.z 2012r. poz. 749 z późn.zm.), 

 
3)

 W przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy liczbą zamieszkałych, a liczbą osób zameldowanych na 

nieruchomości, dla której składana jest deklaracja, właściciel nieruchomości w części I zamieszcza informacje 

o przyczynie rozbieżności. 

 

Pouczenie: 
 

1. W przypadku nie wpłacenia w obowiązujących terminach i ratach kwoty opłaty wskazanej w części G lub 

wpłacenia jej   w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu 

wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym 

w administracji (Dz.U. z 2014r., poz. 1619). 

 

2. Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., 

poz. 1399 z późn. zm.) przez właściciela nieruchomości  rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników 

wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, 

a także inne podmioty władające nieruchomością. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem 

wielolokalowym, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości 

wspólnej oraz właściciela lokalu  obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową 

3. Dla każdej nieruchomości właściciel obowiązany jest złożyć odrębną deklarację. W przypadku nieruchomości 

stanowiącej współwłasność dopuszcza się złożenie jednej deklaracji przez wszystkich współwłaścicieli 

nieruchomości . 

 

4. W przypadku niezłożenia deklaracji we wskazanych terminach, bądź uzasadnionych wątpliwości, co do danych 

zawartych w deklaracji, Burmistrz Andrychowa określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie 

odpadami, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez Radę Miejską w Andrychowie metody, 

a w przypadku ich braku- uzasadnione szacunki. 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V-32-15 

Rady Miejskiej w Andrychowie 

z dnia 26 lutego 2015r. 

 

 
 
 
 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<wyr:Dokument xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2008/05/09/" 
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2008/05/09/" 
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2008/05/09/" 
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2008/05/09/" 
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2008/05/09/" 
xmlns:wyr="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" > 
<wyr:OpisDokumentu/> 
<wyr:DaneDokumentu/> 
   <wyr:TrescDokumentu format="text/xml" kodowanie="XML"> 
      <wyr:Wartosc> 
         <wyr:NazwaDokumentu>Deklaracja o wysokoĹ›ci opĹ‚aty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi</wyr:NazwaDokumentu> 
         <wyr:RodzajDokumentu>Deklaracja</wyr:RodzajDokumentu> 
         <wyr:PodstawaPrawna> 
            <wyr:NazwaPodstawy>Ustawa z dnia 13 wrzeĹ›nia 1996r. o utrzymaniu 
czystoĹ›ci i porzÄ…dku w gminach.</wyr:NazwaPodstawy> 
            <wyr:JednolityIdentyfikatorPodstawy>(Dz. U. z 2013r.,poz.1399 z 
pĂłĹşn.zm.).</wyr:JednolityIdentyfikatorPodstawy> 
         </wyr:PodstawaPrawna> 
         <wyr:WaznoscWzoru typDaty="waznosci"> 
            <meta:Czas>2999-12-01</meta:Czas> 
         </wyr:WaznoscWzoru> 
         <wyr:OpisWzoru>Formularz przeznaczony dla wĹ‚aĹ›cicieli nieruchomoĹ›ci 
zamieszkaĹ‚ych, poĹ‚oĹĽonych na terenie Gminy AndrychĂłw (wĹ‚aĹ›ciciel 
nieruchomoĹ›ci w rozumieniu ustawy z dnia 13 wrzeĹ›nia 1996r. o utrzymaniu 
czystoĹ›ci i porzÄ…dku w gminach).</wyr:OpisWzoru> 
      </wyr:Wartosc> 
   </wyr:TrescDokumentu> 
</wyr:Dokument> 
 
 
 
 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xs:schema 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
targetNamespace="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/mb3v94g1qb/
Deklaracja_o_wysokosci_oplaty_odpady_2015/" attributeFormDefault="unqualified" 
elementFormDefault="qualified" 
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:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" 
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" 
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 

Schemat.xsd 

Wyróżnik.xml 
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xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/mb3v94g1qb/Dekla
racja_o_wysokosci_oplaty_odpady_2015/" ><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/osoba/2009/11/16/" 
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd" 
/><xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/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/adres/2009/11/09/" 
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd" 
/><xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" 
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.x
sd" /><xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd" 
/><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_B_wnio
_B.uzasadnienie_type" ><xs:restriction base="xs:string"  
></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_B_wnio
_B.deklaracja_type" ><xs:restriction base="xs:string"  ><xs:enumeration 
value="pierwsza deklaracja" /><xs:enumeration value="inne okoliczności (nowa 
deklaracja, korekta)" /></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_B_wnio
_B.data_zmian_type" ><xs:restriction base="xs:date"  
></xs:restriction></xs:simpleType><xs:complexType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_B_type
" ><xs:sequence><xs:element name="B.uzasadnienie" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_B
_wnio_B.uzasadnienie_type"  ></xs:element><xs:element name="B.deklaracja" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_B
_wnio_B.deklaracja_type"  ></xs:element><xs:element name="B.data_zmian" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_B
_wnio_B.data_zmian_type"  
></xs:element></xs:sequence></xs:complexType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_D_wnio
_D.Email_type" ><xs:restriction base="xs:string"  
></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_D_wnio
_D.Adres_zamieszkania_siedziby_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_D_wnio
_D.nr_domu_type" ><xs:restriction base="xs:string"  
></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_D_wnio
_D.Numer_lokalu_type" ><xs:restriction base="xs:string"  
></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_D_wnio
_D.Kod_pocztowy_type" ><xs:restriction base="xs:string"  
></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_D_wnio
_D.Poczta_type" ><xs:restriction base="xs:string"  
></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_D_wnio
_D.Telefon_type" ><xs:restriction base="adr:TelefonTyp"  
></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
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name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_D_wnio
_D.Kraj_type" ><xs:restriction base="adr:KrajTyp"  
></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_D_wnio
_D.Kraj_skrot_type" ><xs:restriction base="xs:string"  
></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_D_wnio
_D.wojewodztwo_skrot_type" ><xs:restriction base="xs:string"  
></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_D_wnio
_D.Powiat_skrot_type" ><xs:restriction base="xs:string"  
></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_D_wnio
_D.Gmina_skrot_type" ><xs:restriction base="xs:string"  
></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_D_wnio
_D.Miejscowosc_skrot_type" ><xs:restriction base="xs:string"  
></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_D_wnio
_D.Wojewodztwo_type" ><xs:restriction base="adr:WojewodztwoTyp"  
></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_D_wnio
_D.Powiat_type" ><xs:restriction base="adr:PowiatTyp"  
></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_D_wnio
_D.Gmina_type" ><xs:restriction base="adr:GminaTyp"  
></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_D_wnio
_D.Miejscowosc_type" ><xs:restriction base="adr:MiejscowoscTyp"  
></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_D_wnio
_D.Ulica_type" ><xs:restriction base="adr:NazwaUlicyTyp"  
></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_D_wnio
_D.Ulica_skrot_type" ><xs:restriction base="xs:string"  
></xs:restriction></xs:simpleType><xs:complexType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_D_type
" ><xs:sequence><xs:element name="D.Email" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_D
_wnio_D.Email_type"  ></xs:element><xs:element 
name="D.Adres_zamieszkania_siedziby" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_D
_wnio_D.Adres_zamieszkania_siedziby_type"  ></xs:element><xs:element 
name="D.nr_domu" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_D
_wnio_D.nr_domu_type"  ></xs:element><xs:element name="D.Numer_lokalu" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_D
_wnio_D.Numer_lokalu_type"  ></xs:element><xs:element name="D.Kod_pocztowy" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_D
_wnio_D.Kod_pocztowy_type"  ></xs:element><xs:element name="D.Poczta" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_D
_wnio_D.Poczta_type"  ></xs:element><xs:element name="D.Telefon" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_D
_wnio_D.Telefon_type"  ></xs:element><xs:element name="D.Kraj" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_D
_wnio_D.Kraj_type"  ></xs:element><xs:element name="D.Kraj_skrot" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_D
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_wnio_D.Kraj_skrot_type"  ></xs:element><xs:element name="D.wojewodztwo_skrot" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_D
_wnio_D.wojewodztwo_skrot_type"  ></xs:element><xs:element 
name="D.Powiat_skrot" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_D
_wnio_D.Powiat_skrot_type"  ></xs:element><xs:element name="D.Gmina_skrot" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_D
_wnio_D.Gmina_skrot_type"  ></xs:element><xs:element name="D.Miejscowosc_skrot" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_D
_wnio_D.Miejscowosc_skrot_type"  ></xs:element><xs:element name="D.Wojewodztwo" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_D
_wnio_D.Wojewodztwo_type"  ></xs:element><xs:element name="D.Powiat" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_D
_wnio_D.Powiat_type"  ></xs:element><xs:element name="D.Gmina" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_D
_wnio_D.Gmina_type"  ></xs:element><xs:element name="D.Miejscowosc" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_D
_wnio_D.Miejscowosc_type"  ></xs:element><xs:element name="D.Ulica" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_D
_wnio_D.Ulica_type"  ></xs:element><xs:element name="D.Ulica_skrot" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_D
_wnio_D.Ulica_skrot_type"  
></xs:element></xs:sequence></xs:complexType><xs:complexType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID0_ty
pe" ><xs:sequence><xs:element ref="str:DaneZalacznika" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"  ></xs:element><xs:element ref="str:OpisZalacznika" 
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"  ></xs:element></xs:sequence><xs:attribute 
name="format" type="xs:string"  ></xs:attribute ><xs:attribute name="kodowanie" 
type="xs:string"  ></xs:attribute ><xs:attribute name="nazwaPliku" 
type="xs:string"  ></xs:attribute ></xs:complexType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_C_wnio
_C.inny_podmiot_type" ><xs:restriction base="xs:string"  
></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_C_wnio
_C.Identyfikator_podatkowy_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_C_wnio_C.Pesel
_type" ><xs:restriction base="xs:string"  
></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_C_wnio
_C.Identyfikator_podatkowy_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_C_wnio_C.NIP_t
ype" ><xs:restriction base="xs:string"  
></xs:restriction></xs:simpleType><xs:complexType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_C_wnio
_C.Identyfikator_podatkowy_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_C_type" 
><xs:sequence><xs:element name="C.Pesel" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_C
_wnio_C.Identyfikator_podatkowy_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_C_wnio_C.
Pesel_type"  ></xs:element><xs:element name="C.NIP" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_C
_wnio_C.Identyfikator_podatkowy_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_C_wnio_C.
NIP_type"  ></xs:element></xs:sequence></xs:complexType><xs:complexType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_C_wnio
_C.Identyfikator_podatkowy_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_type" 
><xs:sequence><xs:element name="C" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_C
_wnio_C.Identyfikator_podatkowy_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_C_type"  
></xs:element></xs:sequence></xs:complexType><xs:complexType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_C_wnio
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_C.Identyfikator_podatkowy_wnio_TrescDokumentu_type" ><xs:sequence><xs:element 
name="Wartosc" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_C
_wnio_C.Identyfikator_podatkowy_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_type"  
></xs:element></xs:sequence></xs:complexType><xs:complexType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_C_wnio
_C.Identyfikator_podatkowy_type" ><xs:sequence><xs:element 
name="TrescDokumentu" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_C
_wnio_C.Identyfikator_podatkowy_wnio_TrescDokumentu_type"  
></xs:element></xs:sequence></xs:complexType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_C_wnio
_C.Nazwa_skladajacego_type" ><xs:restriction base="xs:string"  
></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_C_wnio
_C.skladajacy_deklaracje_type" ><xs:restriction base="xs:string"  
><xs:enumeration value="WŁAŚCICIEL" /><xs:enumeration value="WSPÓŁWŁAŚCICIEL" 
/><xs:enumeration value="UŻYTKOWNIK WIECZYSTY" /><xs:enumeration 
value="WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA" /><xs:enumeration value="SPÓŁDZIENIA 
MIESZKANIOWA" /><xs:enumeration value="NAJEMCA, DZIERŻAWCA" /><xs:enumeration 
value="INNY PODMIOT WŁADAJĄCY NIERUCHOMOŚCIĄ (określić jaki - np. 
spadkobierca)" /></xs:restriction></xs:simpleType><xs:complexType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_C_type
" ><xs:sequence><xs:element name="C.inny_podmiot" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_C
_wnio_C.inny_podmiot_type"  ></xs:element><xs:element 
name="C.Identyfikator_podatkowy" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_C
_wnio_C.Identyfikator_podatkowy_type" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"  
></xs:element><xs:element name="C.Nazwa_skladajacego" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_C
_wnio_C.Nazwa_skladajacego_type"  ></xs:element><xs:element 
name="C.skladajacy_deklaracje" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_C
_wnio_C.skladajacy_deklaracje_type"  
></xs:element></xs:sequence></xs:complexType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_J_wnio
_J.Osoba_type" ><xs:restriction base="xs:string"  ><xs:enumeration value="1" 
/><xs:enumeration value="2" /></xs:restriction></xs:simpleType><xs:complexType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_J_type
" ><xs:sequence><xs:element name="J.Osoba" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_J
_wnio_J.Osoba_type"  
></xs:element></xs:sequence></xs:complexType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_K_wnio
_K.Imie_type" ><xs:restriction base="xs:string"  
></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_K_wnio
_K.Nazwisko_type" ><xs:restriction base="xs:string"  
></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_K_wnio
_K.Data_wypelnienia_type" ><xs:restriction base="xs:date"  
></xs:restriction></xs:simpleType><xs:complexType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_K_type
" ><xs:sequence><xs:element name="K.Imie" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_K
_wnio_K.Imie_type"  ></xs:element><xs:element name="K.Nazwisko" 
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type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_K
_wnio_K.Nazwisko_type"  ></xs:element><xs:element name="K.Data_wypelnienia" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_K
_wnio_K.Data_wypelnienia_type"  
></xs:element></xs:sequence></xs:complexType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_I_wnio
_I.Uwagi_type" ><xs:restriction base="xs:string"  
></xs:restriction></xs:simpleType><xs:complexType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_I_type
" ><xs:sequence><xs:element name="I.Uwagi" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_I
_wnio_I.Uwagi_type"  
></xs:element></xs:sequence></xs:complexType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_E2_wni
o_E2.Miejscowosc_type" ><xs:restriction base="xs:string"  
></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_E2_wni
o_E2.Wojewodztwo_type" ><xs:restriction base="adr:WojewodztwoTyp"  
></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_E2_wni
o_E2.wojewodztwo_skrot_type" ><xs:restriction base="xs:string"  
></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_E2_wni
o_E2.Kraj_type" ><xs:restriction base="adr:KrajTyp"  
></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_E2_wni
o_E2.Kraj_skrot_type" ><xs:restriction base="xs:string"  
></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_E2_wni
o_E2.Powiat_type" ><xs:restriction base="adr:PowiatTyp"  
></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_E2_wni
o_E2.Powiat_skrot_type" ><xs:restriction base="xs:string"  
></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_E2_wni
o_E2.Gmina_type" ><xs:restriction base="adr:GminaTyp"  
></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_E2_wni
o_E2.Gmina_skrot_type" ><xs:restriction base="xs:string"  
></xs:restriction></xs:simpleType><xs:complexType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_E2_typ
e" ><xs:sequence><xs:element name="E2.Miejscowosc" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_E
2_wnio_E2.Miejscowosc_type"  ></xs:element><xs:element name="E2.Wojewodztwo" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_E
2_wnio_E2.Wojewodztwo_type"  ></xs:element><xs:element 
name="E2.wojewodztwo_skrot" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_E
2_wnio_E2.wojewodztwo_skrot_type"  ></xs:element><xs:element name="E2.Kraj" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_E
2_wnio_E2.Kraj_type"  ></xs:element><xs:element name="E2.Kraj_skrot" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_E
2_wnio_E2.Kraj_skrot_type"  ></xs:element><xs:element name="E2.Powiat" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_E
2_wnio_E2.Powiat_type"  ></xs:element><xs:element name="E2.Powiat_skrot" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_E
2_wnio_E2.Powiat_skrot_type"  ></xs:element><xs:element name="E2.Gmina" 
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type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_E
2_wnio_E2.Gmina_type"  ></xs:element><xs:element name="E2.Gmina_skrot" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_E
2_wnio_E2.Gmina_skrot_type"  
></xs:element></xs:sequence></xs:complexType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_E_wnio
_E.Ulica_type" ><xs:restriction base="xs:string"  
></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_E_wnio
_E.Miejscowosc_skrot_type" ><xs:restriction base="xs:string"  
></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_E_wnio
_E.Ulica_skrot_type" ><xs:restriction base="xs:string"  
></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_E_wnio
_E.Numer_budynku_type" ><xs:restriction base="xs:string"  
></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_E_wnio
_E.Numer_dzialki_type" ><xs:restriction base="xs:string"  
></xs:restriction></xs:simpleType><xs:complexType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_E_type
" ><xs:sequence><xs:element name="E.Ulica" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_E
_wnio_E.Ulica_type"  ></xs:element><xs:element name="E.Miejscowosc_skrot" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_E
_wnio_E.Miejscowosc_skrot_type"  ></xs:element><xs:element name="E.Ulica_skrot" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_E
_wnio_E.Ulica_skrot_type"  ></xs:element><xs:element name="E.Numer_budynku" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_E
_wnio_E.Numer_budynku_type"  ></xs:element><xs:element name="E.Numer_dzialki" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_E
_wnio_E.Numer_dzialki_type"  
></xs:element></xs:sequence></xs:complexType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_D2_wni
o_D2.nr_domu_type" ><xs:restriction base="xs:string"  
></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_D2_wni
o_D2.Numer_lokalu_type" ><xs:restriction base="xs:string"  
></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_D2_wni
o_D2.Kod_pocztowy_type" ><xs:restriction base="xs:string"  
></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_D2_wni
o_D2.Kraj_type" ><xs:restriction base="adr:KrajTyp"  
></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_D2_wni
o_D2.Wojewodztwo_type" ><xs:restriction base="adr:WojewodztwoTyp"  
></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_D2_wni
o_D2.Powiat_type" ><xs:restriction base="adr:PowiatTyp"  
></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_D2_wni
o_D2.Gmina_type" ><xs:restriction base="adr:GminaTyp"  
></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_D2_wni
o_D2.Miejscowosc_type" ><xs:restriction base="adr:MiejscowoscTyp"  
></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
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name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_D2_wni
o_D2.wojewodztwo_skrot_type" ><xs:restriction base="xs:string"  
></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_D2_wni
o_D2.Powiat_skrot_type" ><xs:restriction base="xs:string"  
></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_D2_wni
o_D2.Gmina_skrot_type" ><xs:restriction base="xs:string"  
></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_D2_wni
o_D2.Miejscowosc_skrot_type" ><xs:restriction base="xs:string"  
></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_D2_wni
o_D2.Kraj_skrot_type" ><xs:restriction base="xs:string"  
></xs:restriction></xs:simpleType><xs:complexType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_D2_typ
e" ><xs:sequence><xs:element name="D2.nr_domu" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_D
2_wnio_D2.nr_domu_type"  ></xs:element><xs:element name="D2.Numer_lokalu" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_D
2_wnio_D2.Numer_lokalu_type"  ></xs:element><xs:element name="D2.Kod_pocztowy" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_D
2_wnio_D2.Kod_pocztowy_type"  ></xs:element><xs:element name="D2.Kraj" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_D
2_wnio_D2.Kraj_type"  ></xs:element><xs:element name="D2.Wojewodztwo" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_D
2_wnio_D2.Wojewodztwo_type"  ></xs:element><xs:element name="D2.Powiat" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_D
2_wnio_D2.Powiat_type"  ></xs:element><xs:element name="D2.Gmina" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_D
2_wnio_D2.Gmina_type"  ></xs:element><xs:element name="D2.Miejscowosc" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_D
2_wnio_D2.Miejscowosc_type"  ></xs:element><xs:element 
name="D2.wojewodztwo_skrot" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_D
2_wnio_D2.wojewodztwo_skrot_type"  ></xs:element><xs:element 
name="D2.Powiat_skrot" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_D
2_wnio_D2.Powiat_skrot_type"  ></xs:element><xs:element name="D2.Gmina_skrot" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_D
2_wnio_D2.Gmina_skrot_type"  ></xs:element><xs:element 
name="D2.Miejscowosc_skrot" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_D
2_wnio_D2.Miejscowosc_skrot_type"  ></xs:element><xs:element 
name="D2.Kraj_skrot" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_D
2_wnio_D2.Kraj_skrot_type"  
></xs:element></xs:sequence></xs:complexType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID4_ty
pe" ><xs:restriction base="xs:string"  
></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_F_wnio
_F.Oswiadczenie_type" ><xs:restriction base="xs:string"  ><xs:enumeration 
value="1" /><xs:enumeration value="2" 
/></xs:restriction></xs:simpleType><xs:complexType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_F_type
" ><xs:sequence><xs:element name="F.Oswiadczenie" 
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type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_F
_wnio_F.Oswiadczenie_type"  
></xs:element></xs:sequence></xs:complexType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_G_wnio
_G.Stawka_type" ><xs:restriction base="xs:string"  
></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_G_wnio
_G.Ilosc_osob_type" ><xs:restriction base="xs:string"  
></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_G_wnio
_G.Oplata_type" ><xs:restriction base="xs:string"  
></xs:restriction></xs:simpleType><xs:complexType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_G_type
" ><xs:sequence><xs:element name="G.Stawka" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_G
_wnio_G.Stawka_type"  ></xs:element><xs:element name="G.Ilosc_osob" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_G
_wnio_G.Ilosc_osob_type"  ></xs:element><xs:element name="G.Oplata" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_G
_wnio_G.Oplata_type"  
></xs:element></xs:sequence></xs:complexType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID5_ty
pe" ><xs:restriction base="adr:NazwaUlicyTyp"  
></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID10_t
ype" ><xs:restriction base="xs:string"  
></xs:restriction></xs:simpleType><xs:complexType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_type" 
><xs:sequence><xs:element name="B" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_B
_type"  ></xs:element><xs:element name="D" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_D
_type"  ></xs:element><xs:element name="ID0" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_I
D0_type" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"  ></xs:element><xs:element 
name="C" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_C
_type"  ></xs:element><xs:element name="J" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_J
_type"  ></xs:element><xs:element name="K" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_K
_type"  ></xs:element><xs:element name="I" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_I
_type"  ></xs:element><xs:element name="E2" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_E
2_type"  ></xs:element><xs:element name="E" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_E
_type"  ></xs:element><xs:element name="D2" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_D
2_type"  ></xs:element><xs:element name="ID4" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_I
D4_type"  ></xs:element><xs:element name="F" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_F
_type"  ></xs:element><xs:element name="G" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_G
_type"  ></xs:element><xs:element name="ID5" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_I
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D5_type"  ></xs:element><xs:element name="ID10" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_I
D10_type"  ></xs:element></xs:sequence></xs:complexType><xs:complexType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_type" 
><xs:sequence><xs:element name="Wartosc" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_type"  
></xs:element></xs:sequence></xs:complexType><xs:complexType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_type" ><xs:sequence><xs:element 
name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp" minOccurs="0"  
></xs:element><xs:element name="TrescDokumentu" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_type"  
></xs:element><xs:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"  
></xs:element></xs:sequence></xs:complexType><xs:complexType 
name="documentSchema_type" ><xs:sequence><xs:element name="Dokument" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_type"  
></xs:element></xs:sequence></xs:complexType><xs:element name="Dokument" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_type"  ></xs:element></xs:schema> 
 
 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xsl:stylesheet 
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" 
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" 
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" 
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" 
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" 
xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/mb3v94g1qb/Dekla
racja_o_wysokosci_oplaty_odpady_2015/" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" version="1.0"><xsl:template 
match="/"><xsl:for-each select="wnio:Dokument"><html 
xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><head><title>&lt;img id="ID31" 
class="editorInput" src="/portal/img/editor/upload.png" alt="" data-mce-
src="/portal/img/editor/upload.png" /&gt;&lt;span id="mce_marker" data-mce-
type="bookmark"&gt;&lt;/span&gt;&lt;span id="__caret"&gt;_&lt;/span&gt;No 
title</title></head><body><p> </p><p class="Default" style="text-align: 
center;"><strong><span style="font-size: 10.0pt;"> </span></strong></p><p 
class="Default" style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 
14.0pt;">DEKLARACJA</span></strong></p><p class="Default" style="text-align: 
center;"><strong><span style="font-size: 14.0pt;">O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA 
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI</span></strong></p><p class="Default" 
style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 
14.0pt;"><br/></span></strong></p><table align="center" border="0" frame="void" 
rules="cols" style="background-color: #cccccc; border-width: 1px; border-color: 
black; border-style: solid; width: 870px; height: 276px;"><tbody><tr 
style="border-right-width: 2px; border-right-color: black; height: 33px;"><td 
colspan="2" height="33" style="border-top-width: 1; border-left-width: 1; 
border-top-color: black; border-left-color: black;" width="115"><table 
border="0" style="width: 861px; height: 220px;"><tbody><tr style="height: 
40px;"><td style="width: 150px;"><span style="font-size: small; font-family: 
tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">Podstawa prawna: </span></td><td><span 
style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span 
style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-
serif;">Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (Dz. U. z 2013r., poz. 1399 z późn.zm.).</span></span></td></tr><tr 

Wizualizacja.xsl 
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style="height: 70px;"><td><span style="font-size: small; font-family: 
tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">Składający:</span></td><td><span 
style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-
serif;">Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych  
położonych na terenie Gminy Andrychów (właściciel nieruchomości w rozumieniu 
ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach)</span></td></tr><tr style="height: 100px;"><td><span style="font-size: 
small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">Termin 
składania:</span></td><td><span style="font-size: small; font-family: 
tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej 
uchwały; 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 
mieszkańca;  14 dni od dnia nastąpienia zmiany w przypadku zmiany danych 
będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.</span></td></tr><tr style="height: 40px;"><td><span 
style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-
serif;">Miejsce składania:</span></td><td><span style="font-size: small; font-
family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">Urząd Miejski w Andrychowie, Rynek 
15, 34-120 
Andrychów</span></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table><p 
class="Default" style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 
14.0pt;"><br/></span></strong></p><table align="center" border="0" frame="void" 
rules="cols" style="background-color: #cccccc; border-width: 1px; border-color: 
black; border-style: solid; width: 870px; height: 522px;"><tbody><tr 
style="border-right-width: 2px; border-right-color: black; height: 33px;"><td 
colspan="7" height="33" style="border-top-width: 1; border-left-width: 1; 
border-top-color: black; border-left-color: black;" width="869"><p 
class="Default" style="layout-grid-mode: char;"><strong><span style="font-size: 
small;"><span style="font-family: Tahoma;">A. ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA 
DEKLARACJI</span></span></strong></p><p class="MsoNormal"><strong><span 
style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">Burmistrz 
Andrychowa</span></span></strong></p></td></tr><tr style="border-right-width: 
2px; border-right-color: black; height: 18px;"><td colspan="7" scope="row" 
style="border-width: 1px; border-color: black; width: 871px; height: 31px; 
border-style: solid;" width="868"><p class="Default" style="layout-grid-mode: 
char;"><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: 
Tahoma;">B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA 
DEKLARACJI</span></span></strong></p></td></tr><tr style="border-right-width: 
2px; border-right-color: black; height: 22px;"><td colspan="7" 
style="background-color: #ffffff;" width="870"><p><strong style="mso-bidi-font-
weight: normal;"><span style="font-family: 'Times New Roman',serif;"><span 
style="font-family: Tahoma; font-size: small;">Okoliczności powodujące 
obowiązek złożenia deklaracji</span></span></strong> <em style="mso-bidi-font-
style: normal;"><span style="font-family: 'Times New Roman',serif;"><span 
style="font-family: Tahoma; font-size: small;">- zaznaczyć poprzez postawienie 
znaku „X”</span></span></em></p><table border="0" style="width: 863px; height: 
44px;"><tbody><tr><td><p style="text-align: 
justify;"><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span><xsl:variable 
name="RadioID650"> pierwsza deklaracja </xsl:variable><xsl:choose><xsl:when 
test="normalize-
space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:B/wnio:B.deklaracja) = normalize-
space($RadioID650)"><span>[<b>X</b>]</span></xsl:when><xsl:otherwise><span>[ 
]</span></xsl:otherwise></xsl:choose><label><span>pierwsza deklaracja 
</span></label></span><span><xsl:variable name="RadioID651"> inne okoliczności 
(nowa deklaracja, korekta) </xsl:variable><xsl:choose><xsl:when 
test="normalize-
space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:B/wnio:B.deklaracja) = normalize-
space($RadioID651)"><span>[<b>X</b>]</span></xsl:when><xsl:otherwise><span>[ 
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]</span></xsl:otherwise></xsl:choose><label><span>inne okoliczności (nowa 
deklaracja, korekta) </span></label></span></xsl:if></span></p></td><td><xsl:if 
test="true()"><xsl:value-of 
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:B/wnio:B.data_zmian"/></xsl:if></
td></tr><tr><td colspan="2"><span style="font-size: small; font-family: 
tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span><label><span>uzasadnienie : 
</span></label><xsl:if test="true()"><span><xsl:value-of 
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:B/wnio:B.uzasadnienie"/></span></
xsl:if></span></span></td></tr></tbody></table></td></tr><tr style="border-
right-width: 2px; border-right-color: black; height: 33px;"><td colspan="7" 
style="border-width: 1px; border-color: black; border-style: solid;" 
width="209"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span 
style="font-size: small;"><strong>C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ</strong> <em>- 
zaznaczyć poprzez postawienie znaku „X”</em><br/></span></span></td></tr><tr 
style="border-right-width: 2px; border-right-color: black; height: 33px;"><td 
colspan="7" scope="row" style="background-color: #ffffff; border-color: 
#000000; border-style: solid; border-width: 1px;"><table border="0" 
style="width: 860px; height: 24px;"><tbody><tr><td style="width: 
620px;"><p> </p><p class="MsoNormal" style="layout-grid-mode: char;"><span 
style="font-size: 10.0pt;"><span><label><span/></label><xsl:if 
test="true()"><span><xsl:variable name="RadioID30"> WŁAŚCICIEL 
</xsl:variable><xsl:choose><xsl:when test="normalize-
space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C/wnio:C.skladajacy_deklaracje) = 
normalize-
space($RadioID30)"><span>[<b>X</b>]</span></xsl:when><xsl:otherwise><span>[ 
]</span></xsl:otherwise></xsl:choose><label><span>WŁAŚCICIEL 
</span></label></span><br/><span><xsl:variable name="RadioID31"> 
WSPÓŁWŁAŚCICIEL </xsl:variable><xsl:choose><xsl:when test="normalize-
space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C/wnio:C.skladajacy_deklaracje) = 
normalize-
space($RadioID31)"><span>[<b>X</b>]</span></xsl:when><xsl:otherwise><span>[ 
]</span></xsl:otherwise></xsl:choose><label><span>WSPÓŁWŁAŚCICIEL 
</span></label></span><br/><span><xsl:variable name="RadioID32"> UŻYTKOWNIK 
WIECZYSTY </xsl:variable><xsl:choose><xsl:when test="normalize-
space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C/wnio:C.skladajacy_deklaracje) = 
normalize-
space($RadioID32)"><span>[<b>X</b>]</span></xsl:when><xsl:otherwise><span>[ 
]</span></xsl:otherwise></xsl:choose><label><span>UŻYTKOWNIK WIECZYSTY       
</span></label></span><br/><span><xsl:variable name="RadioID33"> WSPÓLNOTA 
MIESZKANIOWA </xsl:variable><xsl:choose><xsl:when test="normalize-
space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C/wnio:C.skladajacy_deklaracje) = 
normalize-
space($RadioID33)"><span>[<b>X</b>]</span></xsl:when><xsl:otherwise><span>[ 
]</span></xsl:otherwise></xsl:choose><label><span>WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA 
</span></label></span><br/><span><xsl:variable name="RadioID34"> SPÓŁDZIENIA 
MIESZKANIOWA </xsl:variable><xsl:choose><xsl:when test="normalize-
space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C/wnio:C.skladajacy_deklaracje) = 
normalize-
space($RadioID34)"><span>[<b>X</b>]</span></xsl:when><xsl:otherwise><span>[ 
]</span></xsl:otherwise></xsl:choose><label><span>SPÓŁDZIENIA MIESZKANIOWA 
</span></label></span><br/><span><xsl:variable name="RadioID35"> NAJEMCA, 
DZIERŻAWCA </xsl:variable><xsl:choose><xsl:when test="normalize-
space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C/wnio:C.skladajacy_deklaracje) = 
normalize-
space($RadioID35)"><span>[<b>X</b>]</span></xsl:when><xsl:otherwise><span>[ 
]</span></xsl:otherwise></xsl:choose><label><span>NAJEMCA, DZIERŻAWCA 
</span></label></span><br/><span><xsl:variable name="RadioID36"> INNY PODMIOT 
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WŁADAJĄCY NIERUCHOMOŚCIĄ (określić jaki - np. spadkobierca) 
</xsl:variable><xsl:choose><xsl:when test="normalize-
space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C/wnio:C.skladajacy_deklaracje) = 
normalize-
space($RadioID36)"><span>[<b>X</b>]</span></xsl:when><xsl:otherwise><span>[ 
]</span></xsl:otherwise></xsl:choose><label><span>INNY PODMIOT WŁADAJĄCY 
NIERUCHOMOŚCIĄ (określić jaki - np. spadkobierca) 
</span></label></span></xsl:if></span></span></p></td><td align="left" 
valign="bottom"><p class="MsoNormal" style="layout-grid-mode: char;"><span 
style="font-size: 10.0pt;"><span><label><span/></label><xsl:if 
test="true()"><span type="text"><xsl:value-of 
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C/wnio:C.inny_podmiot"/></span></
xsl:if></span><br/></span></p></td></tr></tbody></table></td></tr><tr 
style="border-right-width: 2px; border-right-color: black; height: 33px;"><td 
colspan="7" scope="row" style="background-color: #ffffff; border-color: 
#000000; border-style: solid; border-width: 1px;"><p><span style="font-family: 
tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"> IMIĘ I NAZWISKO/ PEŁNA 
NAZWA *:<br/></span></p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-
serif; font-size: small;"><span><label><span/></label><xsl:if 
test="true()"><span><xsl:value-of 
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C/wnio:C.Nazwa_skladajacego"/></s
pan></xsl:if></span></span></td></tr><tr style="border-right-width: 2px; 
border-right-color: black; height: 33px;"><td colspan="7" style="background-
color: #ffffff;"><p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-
serif; font-size: small;"> IDENTYFIKATOR PODATKOWY</span></p><table border="0" 
style="width: 852px; height: 24px;"><tbody><tr><td style="width: 420px;">PESEL 
(dot. osób fizycznych)</td><td>NIP (dot.pozostałych składających 
deklarację)</td></tr></tbody></table><xsl:for-each 
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C/wnio:C.Identyfikator_podatkowy"
><xsl:if test="true()"><table border="0" style="width: 852px; height: 
24px;"><tbody><tr style="height: 40px;" valign="top"><td style="height: 
30px;"><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span 
type="text"><xsl:value-of 
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C/wnio:C.Pesel"/></span></xsl:if>
</span></td><td> <span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span 
type="text"><xsl:value-of 
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C/wnio:C.NIP"/></span></xsl:if></
span></td></tr></tbody></table></xsl:if></xsl:for-each></td></tr><tr 
style="border-right-width: 2px; border-right-color: black; height: 33px;"><td 
colspan="7" style="border-width: 1px; border-color: black; border-style: 
solid;" width="209"><p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-
serif; font-size: small;"><strong>D 1.<span><label><span/></label><xsl:if 
test="true()"><span><xsl:choose><xsl:when test="normalize-
space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D/wnio:D.Adres_zamieszkania_siedzib
y) = normalize-space(' 1 
')"><span>[<b>X</b>]</span></xsl:when><xsl:otherwise><span>[ 
]</span></xsl:otherwise></xsl:choose><label><span>ADRES ZAMIESZKANIA    / 
</span></label></span><span><xsl:choose><xsl:when test="normalize-
space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D/wnio:D.Adres_zamieszkania_siedzib
y) = normalize-space(' 2 
')"><span>[<b>X</b>]</span></xsl:when><xsl:otherwise><span>[ 
]</span></xsl:otherwise></xsl:choose><label><span>ADRES SIEDZIBY* SKŁADAJĄCEGO 
DEKLARACJĘ 
</span></label></span></xsl:if></span><br/></strong></span></p></td></tr><tr 
style="border-right-width: 2px; border-right-color: black; height: 33px;"><td 
colspan="7" scope="row" style="background-color: #ffffff;"><table border="0" 
style="width: 859px; height: 224px;"><tbody><tr style="height: 
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25px;"><td> Kraj:</td><td style="width: 710px; height: 35px;"><p><span 
style="font-size: 10.0pt;"><span><label><span/></label><xsl:if 
test="true()"><span><xsl:value-of 
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D/wnio:D.Kraj"/></span></xsl:if><
/span></span></p></td></tr><tr style="height: 25px;"><td> Województwo:</td><td 
style="height: 35px;"><span><label><span/></label><xsl:if 
test="true()"><span><xsl:value-of 
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D/wnio:D.Wojewodztwo"/></span></x
sl:if></span></td></tr><tr style="height: 25px;"><td> Powiat:</td><td 
style="height: 35px;"><span><label><span/></label><xsl:if 
test="true()"><span><xsl:value-of 
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D/wnio:D.Powiat"/></span></xsl:if
></span></td></tr><tr style="height: 25px;"><td> Gmina:</td><td style="height: 
35px;"><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span><xsl:value-of 
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D/wnio:D.Gmina"/></span></xsl:if>
</span></td></tr><tr style="height: 25px;"><td> Miejscowość:</td><td 
style="height: 35px;"><span><label><span/></label><xsl:if 
test="true()"><span><xsl:value-of 
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D/wnio:D.Miejscowosc"/></span></x
sl:if></span></td></tr><tr style="height: 25px;"><td> Ulica:</td><td 
style="height: 35px;"><span><label><span/></label><xsl:if 
test="true()"><span><xsl:value-of 
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D/wnio:D.Ulica"/></span></xsl:if>
</span></td></tr><tr style="height: 25px;"><td> Nr domu:</td><td style="height: 
35px;"><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span 
type="text"><xsl:value-of 
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D/wnio:D.nr_domu"/></span></xsl:i
f></span></td></tr><tr style="height: 25px;"><td> Nr lokalu:</td><td 
style="height: 35px;"><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span 
type="text"><xsl:value-of 
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D/wnio:D.Numer_lokalu"/></span></
xsl:if></span></td></tr><tr style="height: 25px;"><td> Kod pocztowy:</td><td 
style="height: 35px;"><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span 
type="text"><xsl:value-of 
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D/wnio:D.Kod_pocztowy"/></span></
xsl:if></span></td></tr><tr style="height: 25px;"><td> Poczta:</td><td 
style="height: 35px;"><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span 
type="text"><xsl:value-of 
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D/wnio:D.Poczta"/></span></xsl:if
></span></td></tr><tr style="height: 25px;"><td> Telefon**:</td><td 
style="height: 35px;"><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span 
type="text"><xsl:value-of 
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D/wnio:D.Telefon"/></span></xsl:i
f></span></td></tr><tr style="height: 25px;"><td> E-mail**:</td><td 
style="height: 35px;"><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span 
type="text"><xsl:value-of 
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D/wnio:D.Email"/></span></xsl:if>
</span></td></tr></tbody></table></td></tr><tr style="border-right-width: 2px; 
border-right-color: black; height: 33px;"><td colspan="7" scope="row" 
style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;" 
width="209"><strong>D 2. ADRES DO KORESPONDENCJI (podać jeżeli jest inny niż  
zamieszkania/siedziby)</strong></td></tr><tr style="border-right-width: 2px; 
border-right-color: black; height: 33px;"><td colspan="7" scope="row" 
style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px; 
background-color: #ffffff; width: 209px;"><table border="0" style="width: 
857px; height: 284px;"><tbody><tr style="height: 25px;"><td style="width: 
130px;"> Kraj:</td><td> <span><label><span/></label><xsl:if 
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test="true()"><span><xsl:value-of 
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D2/wnio:D2.Kraj"/></span></xsl:if
></span></td></tr><tr style="height: 
25px;"><td> Województwo:</td><td> <span><label><span/></label><xsl:if 
test="true()"><span><xsl:value-of 
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D2/wnio:D2.Wojewodztwo"/></span><
/xsl:if></span></td></tr><tr style="height: 
25px;"><td> Powiat:</td><td> <span><label><span/></label><xsl:if 
test="true()"><span><xsl:value-of 
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D2/wnio:D2.Powiat"/></span></xsl:
if></span></td></tr><tr style="height: 
25px;"><td> Gmina:</td><td> <span><label><span/></label><xsl:if 
test="true()"><span><xsl:value-of 
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D2/wnio:D2.Gmina"/></span></xsl:i
f></span></td></tr><tr style="height: 
25px;"><td> Miejscowość:</td><td> <span><label><span/></label><xsl:if 
test="true()"><span><xsl:value-of 
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D2/wnio:D2.Miejscowosc"/></span><
/xsl:if></span></td></tr><tr style="height: 
25px;"><td> Ulica:</td><td> <span><label><span/></label><xsl:if 
test="true()"><span><xsl:value-of 
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID5"/></span></xsl:if></span></td
></tr><tr style="height: 25px;"><td> Nr 
domu:</td><td> <span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span 
type="text"><xsl:value-of 
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D2/wnio:D2.nr_domu"/></span></xsl
:if></span></td></tr><tr style="height: 25px;"><td> Nr 
lokalu:</td><td> <span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span 
type="text"><xsl:value-of 
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D2/wnio:D2.Numer_lokalu"/></span>
</xsl:if></span></td></tr><tr style="height: 25px;"><td> Kod 
pocztowy:</td><td> <span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span 
type="text"><xsl:value-of 
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D2/wnio:D2.Kod_pocztowy"/></span>
</xsl:if></span></td></tr><tr style="height: 
25px;"><td> Poczta:</td><td> <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></td
></tr></tbody></table></td></tr><tr style="border-right-width: 2px; border-
right-color: black; height: 33px;"><td colspan="7" scope="row" style="border-
color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;" width="209"><strong>E. 
ADRES NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY ANDRYCHÓW, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY 
KOMUNALNE</strong></td></tr><tr style="border-right-width: 2px; border-right-
color: black; height: 33px;"><td colspan="7" style="background-color: #ffffff; 
width: 120px;"><table border="0" style="width: 861px; height: 64px;"><tbody><tr 
style="height: 24px;"><td style="width: 120px;"> Kraj:</td><td style="height: 
23px;"><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span><xsl:value-of 
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:E2/wnio:E2.Kraj"/></span></xsl:if
></span></td><td style="width: 240px; height: 40px;"> </td></tr><tr 
style="height: 24px;"><td style="width: 120px;"> Województwo:</td><td 
style="height: 23px;"><span><label><span/></label><xsl:if 
test="true()"><span><xsl:value-of 
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:E2/wnio:E2.Wojewodztwo"/></span><
/xsl:if></span></td><td style="width: 240px; height: 40px;"> </td></tr><tr 
style="height: 24px;"><td style="width: 120px;"> Powiat:</td><td style="height: 
23px;"><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span><xsl:value-of 
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:E2/wnio:E2.Powiat"/></span></xsl:
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if></span></td><td style="width: 240px; height: 40px;"> </td></tr><tr 
style="height: 24px;"><td> Gmina:</td><td style="height: 
23px;"><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span><xsl:value-of 
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:E2/wnio:E2.Gmina"/></span></xsl:i
f></span></td><td style="height: 40px;"> </td></tr><tr style="height: 
24px;"><td> Nazwa miejscowości:</td><td style="height: 
23px;"><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span><xsl:value-of 
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:E2/wnio:E2.Miejscowosc"/></span><
/xsl:if></span></td><td style="height: 40px;"> </td></tr><tr style="height: 
24px;"><td> Nazwa ulicy:</td><td style="height: 
23px;"><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span><xsl:value-of 
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:E/wnio:E.Ulica"/></span></xsl:if>
</span></td><td style="height: 40px;"> </td></tr><tr style="height: 
24px;"><td> Nr budynku:</td><td style="height: 
23px;"><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span 
type="text"><xsl:value-of 
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:E/wnio:E.Numer_budynku"/></span><
/xsl:if></span></td><td style="height: 40px;"> </td></tr><tr><td 
colspan="2"> numer działki (wypełnić w przypadku braku numeru porządkowego 
nieruchomości)  </td><td style="height: 
40px;"><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span 
type="text"><xsl:value-of 
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:E/wnio:E.Numer_dzialki"/></span><
/xsl:if></span></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table><p> </p><tab
le align="center" border="1" frame="box" rules="all" style="width: 870px; 
height: 222px;"><tbody><tr><td colspan="5" scope="row" style="background-color: 
#c0c0c0; width: 869px; height: 33px; border-color: #000000; border-style: 
solid; border-width: 1px;"><strong>F. OŚWIADCZAM, ŻE:  - zaznaczyć poprzez 
postawienie znaku „X”</strong></td></tr><tr style="height: 1px;"><td 
colspan="5" scope="row" style="border-color: #000000; width: 868px; border-
style: solid; border-width: 1px; height: 
5px;"><p><span><label><span/></label><xsl:if 
test="true()"><span><xsl:choose><xsl:when test="normalize-
space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:F/wnio:F.Oswiadczenie) = normalize-
space(' 1 ')"><span>[<b>X</b>]</span></xsl:when><xsl:otherwise><span>[ 
]</span></xsl:otherwise></xsl:choose><label><span>zbieram odpady w sposób 
selektywny  </span></label></span><br/><span><xsl:choose><xsl:when 
test="normalize-
space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:F/wnio:F.Oswiadczenie) = normalize-
space(' 2 ')"><span>[<b>X</b>]</span></xsl:when><xsl:otherwise><span>[ 
]</span></xsl:otherwise></xsl:choose><label><span>nie zbieram odpadów w sposób 
selektywny </span></label></span></xsl:if></span>    </p></td></tr><tr 
style="height: 1px;"><td colspan="5" scope="row" style="border-color: #000000; 
width: 868px; border-style: solid; border-width: 1px; height: 35px; background-
color: #c0c0c0;"><strong>G.  OBLICZENIE MIESIĘCZNEJ WYSOKOŚCI OPŁATY ZA 
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI</strong></td></tr><tr><td colspan="5" 
width="870"><table border="0" style="width: 863px; height: 
64px;"><tbody><tr><td>a. Liczba osób zamieszkujących  nieruchomość wskazaną w 
części E</td><td style="width: 80px;"><span><label><span/></label><xsl:if 
test="true()"><span type="text"><xsl:value-of 
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:G/wnio:G.Ilosc_osob"/></span></xs
l:if></span></td></tr><tr><td>b. Stawka opłaty określona w Uchwale Rady 
Miejskiej w Andrychowie  w sprawie określenia metody ustalania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty na terenie 
Gminy Andrychów <sup>1)</sup></td><td style="width: 
200px;"><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span 
type="text"><xsl:value-of 
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select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:G/wnio:G.Stawka"/></span></xsl:if
></span>zł /osobę</td></tr><tr><td>c. Miesięczna kwota opłaty ( iloczyn liczby 
z pozycji <strong>a</strong>. i stawki wskazanej w pozycji 
<strong>b.</strong>)</td><td><span><label><span/></label><xsl:if 
test="true()"><span type="text"><xsl:value-of 
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:G/wnio:G.Oplata"/></span></xsl:if
></span>zł /miesiąc</td></tr></tbody></table><p> </p></td></tr><tr><td 
colspan="5" scope="row" style="border-color: #000000; width: 870px; border-
style: solid; border-width: 1px; background-color: #c0c0c0; height: 
35px;"><strong>H. ZAŁĄCZNIKI ( należy wymienić rodzaje załączników) 
<sup>2)</sup></strong></td></tr><tr><td colspan="5" scope="row" style="border-
color: #000000; width: 870px; border-style: solid; border-width: 
1px;"><xsl:for-each select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID0"><xsl:if 
test="true()"><p>    <span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span 
type="text"><xsl:value-of 
select="str:OpisZalacznika"/></span></xsl:if></span></p><p>    
<span><label><span/></label><xsl:value-of 
select="str:DaneZalacznika/../@nazwaPliku"/></span></p></xsl:if></xsl:for-
each><p><span style="font-size: small;"><br/></span></p></td></tr><tr><td 
colspan="5" scope="row" style="border-color: #000000; width: 870px; border-
style: solid; border-width: 1px; background-color: #c0c0c0; height: 
35px;"><strong>I. UWAGI SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ<sup>  
3)</sup></strong></td></tr><tr><td colspan="5" scope="row" style="border-color: 
#000000; width: 870px; border-style: solid; border-width: 
1px;"> <span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span><xsl:value-of 
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:I/wnio:I.Uwagi"/></span></xsl:if>
</span></td></tr><tr><td colspan="5" scope="row" style="border-color: #000000; 
width: 870px; border-style: solid; border-width: 1px; height: 35px; background-
color: #c0c0c0;"><strong>J.<span><label><span/></label><xsl:if 
test="true()"><span><xsl:choose><xsl:when test="normalize-
space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:J/wnio:J.Osoba) = normalize-space(' 
1 ')"><span>[<b>X</b>]</span></xsl:when><xsl:otherwise><span>[ 
]</span></xsl:otherwise></xsl:choose><label><span>PODPIS SKŁADAJĄCEGO 
DEKLARACJĘ /  </span></label></span><span><xsl:choose><xsl:when 
test="normalize-space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:J/wnio:J.Osoba) = 
normalize-space(' 2 
')"><span>[<b>X</b>]</span></xsl:when><xsl:otherwise><span>[ 
]</span></xsl:otherwise></xsl:choose><label><span>OSOBY REPREZENTUJĄCEJ   
SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ </span></label></span></xsl:if></span> 
*</strong></td></tr><tr><td colspan="5" scope="row" style="border-color: 
#000000; width: 870px; border-style: solid; border-width: 
1px;"><p><strong><em><br/></em></strong></p><p 
class="Zawartotabeli"><strong><em><br/></em></strong></p></td></tr><tr><td 
scope="row" style="border-color: #000000; width: 380px; border-style: solid; 
border-width: 
1px;"><p><em> Imię</em></p><p><em> <span><label><span/></label><xsl:if 
test="true()"><span><xsl:value-of 
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:K/wnio:K.Imie"/></span></xsl:if><
/span></em></p><p><em><br/></em></p></td><td colspan="4" scope="row" 
style="border-color: #000000; width: 870px; border-style: solid; border-width: 
1px;"><p><em> Nazwisko</em></p><p> <span><label><span/></label><xsl:if 
test="true()"><span><xsl:value-of 
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:K/wnio:K.Nazwisko"/></span></xsl:
if></span></p><p> </p></td></tr><tr><td scope="row" style="border-color: 
#000000; width: 380px; border-style: solid; border-width: 1px;"><p><em> Data 
wypełnienia (rok-miesiąc-dzień)</em></p><p> <xsl:if test="true()"><xsl:value-of 
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:K/wnio:K.Data_wypelnienia"/></xsl
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:if></p><p> </p></td><td colspan="4" scope="row" style="border-color: #000000; 
width: 900px; border-style: solid; border-width: 1px;"><p><em> Czytelny podpis 
(pieczęć) składającego/osoby reprezentującej składającego 
*</em></p><p> </p><p> </p></td></tr><tr><td colspan="5" scope="row" 
style="border-color: #000000; width: 380px; border-style: solid; border-width: 
1px; height: 120px; background-color: #c0c0c0;"><p><strong>L. ADNOTACJE 
ORGANU</strong></p><p><strong><br/></strong></p><p><strong><br/></strong></p><p
><strong><br/></strong></p><p><strong><br/></strong></p><p><strong><br/></stron
g></p></td></tr><tr><td colspan="5" scope="row" style="border-color: #ffffff; 
width: 380px; border-style: solid; border-width: 1px; height: 90px; background-
color: #ffffff;"><p><strong>*</strong> niepotrzebne 
skreślić</p><p><strong>**</strong> dane nieobowiązkowe</p></td></tr><tr><td 
colspan="5" scope="row" style="border-color: #ffffff; width: 380px; border-
style: solid; border-width: 1px; height: 90px; background-color: #ffffff;"><p 
style="text-align: justify;"> </p><p style="text-align: 
left;"> </p><p><strong><span style="text-decoration: 
underline;">Objaśnienia:</span></strong></p><p><strong><sup>1)</sup></strong><s
trong><sup> </sup></strong> W przypadku wyboru selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych należy wybrać stawkę niższą, przy  wyborze nieselektywnego 
zbierania - stawkę wyższą</p><p><strong><sup>2)</sup></strong> 
<sup> </sup>Składający deklarację zobowiązany jest 
dołączyć:</p><ul><li>pełnomocnictwo (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis 
pełnomocnictwa ) w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez 
pełnomocnika wraz z dowodem opłaty skarbowej - art. 137 § 3 ustawy ordynacja 
podatkowa  (Dz.U.z 2012r. poz. 749 z 
późn.zm.),</li></ul><p><strong><sup>3)</sup></strong> W przypadku zaistnienia 
rozbieżności pomiędzy liczbą zamieszkałych, a liczbą osób zameldowanych na 
nieruchomości, dla której składana jest deklaracja, właściciel nieruchomości w 
części I zamieszcza informacje o przyczynie rozbieżności.</p><p><strong><span 
style="text-decoration: underline;"><br/></span></strong></p><p><strong><span 
style="text-decoration: underline;">Pouczenie:</span></strong></p><ol><li>W 
przypadku nie wpłacenia w obowiązujących terminach i ratach kwoty opłaty 
wskazanej w części G lub wpłacenia jej   w niepełnej wysokości, niniejsza 
deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w 
administracji (Dz.U. z 2014r., poz. 1619).</li><li>Zgodnie z ustawą z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 
r., poz. 1399 z późn. zm.) przez właściciela nieruchomości  rozumie się także 
współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby 
posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty 
władające nieruchomością. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem 
wielolokalowym, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki 
właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu  obciążają wspólnotę 
mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową</li><li>Dla każdej nieruchomości 
właściciel obowiązany jest złożyć odrębną deklarację. W przypadku nieruchomości 
stanowiącej współwłasność dopuszcza się złożenie jednej deklaracji przez 
wszystkich współwłaścicieli nieruchomości .</li><li>W przypadku niezłożenia 
deklaracji we wskazanych terminach, bądź uzasadnionych wątpliwości, co do 
danych zawartych w deklaracji, Burmistrz Andrychowa określi w drodze decyzji, 
wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami, biorąc pod uwagę dostępne dane 
właściwe dla wybranej przez Radę Miejską w Andrychowie metody, a w przypadku 
ich braku- uzasadnione 
szacunki.</li></ol></td></tr></tbody></table></body></html></xsl:for-
each></xsl:template></xsl:stylesheet> 

Id: F2CFE24D-B9D4-4C2B-A62F-0F4A542263F3. Podpisany Strona 22




