
 

 

UCHWAŁA NR XXXII/236/2016 

RADY GMINY KSAWERÓW 

z dnia 22 czerwca 2016 r. 

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

składanej przez właścicieli nieruchomości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 250) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na tere-

nie gminy Ksawerów, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zgodnie 

z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Określa się układ informacji i powiązań między nimi (schemat wzoru elektronicznego) w formacie danych 

XML, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w Urzędzie Gminy 

Ksawerów w terminie: 

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, zgodnie z art. 6m ust. 1 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 250); 

2) 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za go-

spodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 250). 

§ 3. 1. Deklaracja winna być złożona: 

1) w Urzędzie Gminy Ksawerów, adres: ul. Kościuszki 3h, 95-054 Ksawerów lub 

2) przesłana pocztą na adres: Urząd Gminy Ksawerów, ul. Kościuszki 3h, 95-054 Ksawerów, lub 

3) przesłana w formie elektronicznej do Urzędu Gminy Ksawerów za pośrednictwem elektronicznej Platformy 

Usług Administracji Publicznej pod adresem www.epuap.gov.pl jako załącznik w pliku o formatach: PDF, 

DOC, DOCX, ODT, JPG, TIFF. 

2. Deklaracja przesłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicz-

nym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 wrze-

śnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 262, z późn. zm.) lub podpisem potwierdzo-

nym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1114). 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 13 lipca 2016 r.

Poz. 3015

http://www.epuap.gov.pl/


3. Wzór deklaracji będzie dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ksawerów 

pod adresem www.ksawerow.bip.cc, na stronie internetowej Urzędu Gminy Ksawerów pod adresem 

www.gmina.ksawerow.com w pliku o formatach PDF,DOC, DOCX, ODT oraz w postaci odnośnika do elek-

tronicznego formularza XML na Platformie ePUAP, a także jako formularz w wersji papierowej w Urzędzie 

Gminy Ksawerów. 

§ 4. Traci moc uchwała nr XXXVI/246/2013 Rady Gminy Ksawerów z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie 

określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego z 2013 r. poz. 845). 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ksawerów. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Łódzkiego. 

  

 Przewodniczący Rady 

Maria Wróbel 
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Załącznik nr 1 

do uchwały nr XXXII/236/2016 

Rady Gminy Ksawerów 

z dnia 22 czerwca 2016 r. 

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE,  

DRUKOWANYMI LITERAMI 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250). 

Składający: Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Ksawerów, przez których rozu-

mie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie 

lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. 

Termin składania: Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni: 

a) od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, 

b) od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-

nymi. 

Miejsce składania: Urząd Gminy Ksawerów, ul. Kościuszki 3h, 95-054 Ksawerów. 

Organ właściwy do złożenia deklaracji: Wójt Gminy Ksawerów, ul. Kościuszki 3h, 95-054 Ksawerów. 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
1 Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□ pierwsza deklaracja  

data powstania obowiązku opłaty 

( _ _  -  _ _  -  _ _ _ _ ) 

dzień  -  miesiąc  -  rok 

□ zmiana danych zawartych 

w poprzedniej deklaracji 

 

data zaistnienia zmiany 

( _ _  -  _ _  -  _ _ _ _ ) 

dzień  -  miesiąc  -  rok 

□ korekta deklaracji  

data korekty 

( _ _  -  _ _  -  _ _ _ _ ) 

dzień  -  miesiąc  -  rok 

B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
2 Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

□ właściciel    □ współwłaściciel     □ użytkownik wieczysty 

□ jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość  w zarządzie lub użytkowaniu 

□ inny podmiot władający nieruchomością (jaki?) …………………………………………………... 
3 Składający (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

□ osoba fizyczna □ osoba prawna □ jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 

C. DANE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

* dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi   ** dotyczy właścicieli nieruchomości niebędącymi osobami fizycz-

nymi 

C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 
4 Imię i nazwisko*/Nazwa składającego deklarację** 
 

5 PESEL*/NIP** 
 

6 Imię ojca 7 Imię matki 

8 Nr Telefonu 
 

9 Adres e-mail: 

C. 2. DANE NIERUCHOMOŚCI, na której powstają odpady komunalne 
Kraj POLSKA Województwo ŁÓDZKIE Powiat PABIANICKI Gmina KSAWERÓW 

10 Miejscowość 
 

11 Ulica 12 Nr domu 13 Nr lokalu 

C. 3. ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA*/ADRES SIEDZIBY** 
14 Kraj 
 

15 Województwo 16 Powiat 

17 Ulica 
 

18 Nr domu 19 Nr lokalu 

20 Miejscowość 
 

21 Kod pocztowy 22 Poczta 

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPŁATY 
23 Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C.2. niniejszej deklaracji zamieszkuje 

……..…… osób (podać liczbę mieszkańców). 
24 Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C.2. niniejszej deklaracji odpady będą 

zbierane i odbierane w sposób (zaznaczyć właściwy kwadrat):  □selektywny   □nieselektywny 
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E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Miesięczna stawka opłaty za osobę określona w Uchwale Rady Gminy Ksawerów w sprawie wyboru 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 

25 

 

zł 

Liczba osób wskazana w części D (poz. 23) 26 

 

Miesięczna kwota do zapłaty (iloczyn poz. 25 i poz. 26) 27 

 

zł 

F. ADNOTACJE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 

 

 

 

 

 

G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
28 Imię 

 

 

29 Nazwisko 

30 Data wypełnienia deklaracji 31 Podpis (pieczęć) 

 

 

H. ADNOTACJE ORGANU 

 

 

 

 

 
32 Data 33 Podpis osoby przyjmującej formularz 

 

 

POUCZENIE: 

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.  

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 599). 

Objaśnienia: 

1) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Ksawerów deklarację o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieru-

chomości pierwszego mieszkańca. 

2) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości  jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Ksawerów 

nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami ko-

munalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc w którym nastąpiła zmiana. 

3) „Zmianę danych zawartych w poprzedniej deklaracji” należy złożyć m.in. w przypadku zmiany liczby osób 

zamieszkałych daną nieruchomość oraz zmiany sposobu gromadzenia odpadów komunalnych. 

4) „Korektę deklaracji” należy złożyć w przypadku błędnego wypełnienia deklaracji (m.in.: brak podpisu, 

błędny identyfikator podatkowy, oczywiste omyłki pisarskie). 

5) W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo 

uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy Ksawerów określi, w dro-

dze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane 

właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku - uzasadnione szacunki. 

6) Wyliczenie miesięcznej kwoty do zapłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powsta-

jącymi na terenie nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy, stanowi iloczyn liczby mieszkańców za-

mieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w uchwale Rady Gminy Ksawerów. 

7) Podanie danych dotyczących telefonu oraz adresu e-mail jest nieobowiązkowe. 

8) Podanie numeru telefonu jest jednoznacznie z wyrażeniem zgody na otrzymywanie powiadomień SMS od-

nośnie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ksawerów. 
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Załącznik nr 2  
do uchwały nr XXXII/236/2016 

Rady Gminy Ksawerów 

z dnia 22 czerwca 2016 r. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Formularz adres_wzoru="http://epuap.gov.pl/fe-model-

web/wzor_lokalny/973y2jnjtn/deklowysokodpadow2016/" nazwa="DEKLARACJA O WYSOKOŚCI 

OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI" prywatny="false" trybObslugiZa-

lacznikow="stary" typFormularza="XFORMS" wymagaLogowania="true" 

xmlns="http://www.epuap.gov.pl/Formularz"> 

<xforms> 

<xforms> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" 

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

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

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

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

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

xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/fe-

model-web/wzor_lokalny/973y2jnjtn/deklowysokodpadow2016/" 

xmlns:wyr="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/" xmlns:xf="http://www.w3.org/2002/xforms" 

xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xmlns:xxforms="http://orbeon.org/oxf/xml/xforms"> 

<head> 

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

<meta internalData="<FormDef layout=&quot;<p style=&quot;text-align: center;&quot;><span 

style=&quot;text-decoration: underline;&quot;><span style=&quot;font-size: x-

small;&quot;>POLA</span></span><span style=&quot;text-decoration: underline; font-size: x-

small;&quot;> JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, KOMPUTEROWO LUB 

RĘCZNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI</span></p>&#10;<p style=&quot;text-align: 

right;&quot;><span style=&quot;font-size: x-small;&quot;>Załącznik nr 1 do Uchwały nr 

&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;..</span><br /><span 

style=&quot;font-size: x-small;&quot;>Rady Gminy Ksawer&oacute;w z dnia 

&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;</span></p>&#10;<p 

style=&quot;text-align: right;&quot;>&nbsp;</p>&#10;<p style=&quot;text-align: center;&quot;><span 

style=&quot;font-size: small;&quot;><strong>DEKLARACJA</strong></span><br /><span 

style=&quot;font-size: small;&quot;><strong>O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE OD-

PADAMI KOMUNALNYMI</strong></span></p>&#10;<table style=&quot;border: 0px solid #000000; 

background-color: #ffffff;&quot; border=&quot;0&quot; cellpad-

ding=&quot;5&quot;>&#10;<tbody>&#10;<tr>&#10;<td style=&quot;border: 1px solid #000000; back-

ground-color: #b6aeb2;&quot;>&#10;<p style=&quot;text-align: justify;&quot;><strong>Podstawa 

prawna:</strong> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 250);<br /><strong>Składający:</strong> Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieru-

chomości położonych na terenie Gminy Ksawer&oacute;w, przez kt&oacute;rych rozumie się&nbsp;także 

wsp&oacute;łwłaścicieli, użytkownik&oacute;w wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiada-

jące nieruchomości w zarządzie lub&nbsp;użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieru-

chomością;<br /><strong>Termin składania:</strong> Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni:<br />a) 

od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,<br />b) od dnia nastąpienia zmiany 

danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie&nbsp;odpadami komu-

nalnymi.<br /><strong>Miejsce składania:</strong> Urząd Gminy Ksawer&oacute;w, ul. Kościuszki 3h, 

95-054 Ksawer&oacute;w;<br /><strong>Organ właściwy do złożenia deklaracji:</strong> W&oacute;jt 
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Gminy Ksawer&oacute;w, ul. Kościuszki 3h, 95-054 Ksa-

wer&oacute;w</p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td style=&quot;border: 1px solid #000000; 

background-color: #b6aeb2;&quot;>&nbsp;<strong><span style=&quot;font-size: small;&quot;>A. OBO-

WIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI</span></strong></td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td sty-

le=&quot;border: 1px solid #000000;&quot;><sup>1</sup> Okoliczności powodujące obowiązek złożenia 

deklaracji (wybrać właściwą opcję)</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td style=&quot;border: 1px solid 

#000000;&quot;>&#10;<p>&nbsp;<img id=&quot;ID0&quot; class=&quot;editorInput&quot; 

src=&quot;/portal/img/editor/radiobutton_group.png&quot; alt=&quot;&quot; /></p>&#10;<p>Data po-

wstania obowiązku opłaty/zaistnienia zmiany/korekty&nbsp;<img id=&quot;ID1&quot; 

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

/></p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td style=&quot;border: 1px solid #000000; background-

color: #b6aeb2;&quot;>&nbsp;<strong>B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARA-

CJI</strong></td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td style=&quot;border: 1px solid 

#000000;&quot;>&#10;<p><sup>2</sup> Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwe po-

le):</p>&#10;<p><img id=&quot;ID2&quot; class=&quot;editorInput&quot; 

src=&quot;/portal/img/editor/radiobutton_group.png&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;80&quot; he-

ight=&quot;60&quot; /><img id=&quot;ID5&quot; class=&quot;editorInput&quot; 

src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;82&quot; he-

ight=&quot;24&quot; /></p>&#10;<p>&nbsp; &nbsp; 

&nbsp;</p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td style=&quot;border: 1px solid 

#000000;&quot;>&#10;<p><sup>3 </sup>Składający (zaznaczyć właściwe po-

le):</p>&#10;<p>&nbsp;<img id=&quot;ID4&quot; class=&quot;editorInput&quot; 

src=&quot;/portal/img/editor/radiobutton_group.png&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;80&quot; he-

ight=&quot;60&quot; /></p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td style=&quot;border: 1px solid 

#000000; background-color: #b6aeb2;&quot;>&#10;<p><strong>C. DANE PODMIOTU SKŁADAJĄCE-

GO DEKLARACJĘ</strong><br />* dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi<br 

/>** dotyczy właścicieli nieruchomości niebędącymi osobami fizyczny-

mi</p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td style=&quot;border: 1px solid #000000; background-

color: #b6aeb2;&quot;>&#10;<p><strong>&nbsp;C.1. DANE IDENTYFIKACYJ-

NE</strong></p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td style=&quot;border: 1px solid 

#000000;&quot;>&#10;<p><sup>4</sup> Imię i nazwisko*/Nazwa składającego deklara-

cję**&nbsp;&nbsp;</p>&#10;<p><img id=&quot;ID6&quot; class=&quot;editorInput&quot; 

src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;82&quot; he-

ight=&quot;24&quot; />&nbsp;</p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td style=&quot;border: 1px 

solid #000000;&quot;>&nbsp;<sup>5</sup> PESEL*/NIP**&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img 

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

alt=&quot;&quot; width=&quot;82&quot; height=&quot;24&quot; /></td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td 

style=&quot;border: 1px solid #000000;&quot;><sup>6</sup> Imię oj-

ca&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img id=&quot;ID11&quot; class=&quot;editorInput&quot; 

src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;82&quot; he-

ight=&quot;24&quot; /></td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td style=&quot;border: 1px solid 

#000000;&quot;><sup>7</sup> Imię matki&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img id=&quot;ID8&quot; 

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

width=&quot;82&quot; height=&quot;24&quot; /></td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td sty-

le=&quot;border: 1px solid #000000;&quot;><sup>8 &nbsp;</sup>Nr Telefo-

nu&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img id=&quot;ID3&quot; class=&quot;editorInput&quot; 

src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;82&quot; he-

ight=&quot;24&quot; /></td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td style=&quot;border: 1px solid 

#000000;&quot;><sup>9</sup> Adres e-mail:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img id=&quot;ID9&quot; 

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

width=&quot;82&quot; height=&quot;24&quot; /></td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td sty-

le=&quot;border: 1px solid #000000; background-color: #b6aeb2;&quot;>&nbsp;<strong>C. 2. DANE 

NIERUCHOMOŚCI, na kt&oacute;rej powstają odpady komunal-

ne</strong></td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td style=&quot;border: 1px solid 

#000000;&quot;><sup>Kraj </sup>POLSKA</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td style=&quot;border: 1px 
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solid #000000;&quot;><sup>&nbsp;Wojew&oacute;dztwo 

</sup>Ł&Oacute;DZKIE</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td style=&quot;border: 1px solid 

#000000;&quot;>&nbsp;<sup>Powiat </sup>PABIANICKI</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td sty-

le=&quot;border: 1px solid #000000;&quot;><sup>Gmina 

</sup>KSAWER&Oacute;W</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td style=&quot;border: 1px solid 

#000000;&quot;>&#10;<p class=&quot;TableContents&quot;><sup>10</sup> Miejsco-

wość&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img id=&quot;ID10&quot; class=&quot;editorInput&quot; 

src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;82&quot; he-

ight=&quot;24&quot; /></p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td style=&quot;border: 1px solid 

#000000;&quot;>&#10;<p class=&quot;TableContents&quot;><sup>11</sup> Uli-

ca&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img id=&quot;ID12&quot; class=&quot;editorInput&quot; 

src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;82&quot; he-

ight=&quot;24&quot; /></p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td style=&quot;border: 1px solid 

#000000;&quot;>&#10;<p class=&quot;TableContents&quot;><sup>12</sup> Nr do-

mu&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img id=&quot;ID13&quot; class=&quot;editorInput&quot; 

src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;82&quot; he-

ight=&quot;24&quot; /></p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td style=&quot;border: 1px solid 

#000000;&quot;>&#10;<p class=&quot;TableContents&quot;><sup>13</sup> Nr loka-

lu&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img id=&quot;ID14&quot; class=&quot;editorInput&quot; 

src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;82&quot; he-

ight=&quot;24&quot; /></p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td style=&quot;border: 1px solid 

#000000; background-color: #b6aeb2;&quot;>&#10;<p class=&quot;TableContents&quot;><strong>C. 3. 

ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA*/ADRES SIEDZI-

BY**</strong></p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td style=&quot;border: 1px solid 

#000000;&quot;>&#10;<p class=&quot;TableContents&quot;><sup>14 

</sup>Kraj&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img id=&quot;ID15&quot; class=&quot;editorInput&quot; 

src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;82&quot; he-

ight=&quot;24&quot; /></p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td style=&quot;border: 1px solid 

#000000;&quot;>&#10;<p class=&quot;TableContents&quot;><sup>15 

</sup>Wojew&oacute;dztwo&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img id=&quot;ID16&quot; 

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

width=&quot;82&quot; height=&quot;24&quot; /></p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td sty-

le=&quot;border: 1px solid #000000;&quot;>&#10;<p class=&quot;TableContents&quot;><sup>16 

</sup>Powiat&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img id=&quot;ID17&quot; class=&quot;editorInput&quot; 

src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;82&quot; he-

ight=&quot;24&quot; /></p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td style=&quot;border: 1px solid 

#000000;&quot;>&#10;<p class=&quot;TableContents&quot;><sup>17</sup> Uli-

ca&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img id=&quot;ID18&quot; class=&quot;editorInput&quot; 

src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;82&quot; he-

ight=&quot;24&quot; /></p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td style=&quot;border: 1px solid 

#000000;&quot;>&#10;<p class=&quot;TableContents&quot;><sup>18</sup> Nr do-

mu&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img id=&quot;ID19&quot; class=&quot;editorInput&quot; 

src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;82&quot; he-

ight=&quot;24&quot; /></p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td style=&quot;border: 1px solid 

#000000;&quot;>&#10;<p class=&quot;TableContents&quot;><sup>19</sup> Nr loka-

lu&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img id=&quot;ID20&quot; class=&quot;editorInput&quot; 

src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;82&quot; he-

ight=&quot;24&quot; /></p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td style=&quot;border: 1px solid 

#000000;&quot;>&#10;<p class=&quot;TableContents&quot;><sup>20</sup> Miejsco-

wość&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img id=&quot;ID21&quot; class=&quot;editorInput&quot; 

src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;82&quot; he-

ight=&quot;24&quot; /></p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td style=&quot;border: 1px solid 

#000000;&quot;>&#10;<p class=&quot;TableContents&quot;><sup>21</sup> Kod poczto-

wy&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img id=&quot;ID22&quot; class=&quot;editorInput&quot; 

src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;82&quot; he-
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ight=&quot;24&quot; /></p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td style=&quot;border: 1px solid 

#000000;&quot;>&#10;<p class=&quot;TableContents&quot;><sup>22</sup> Pocz-

ta&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img id=&quot;ID23&quot; class=&quot;editorInput&quot; 

src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;82&quot; he-

ight=&quot;24&quot; /></p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td style=&quot;border: 1px solid 

#000000; background-color: #b6aeb2;&quot;>&#10;<p 

class=&quot;TableContents&quot;><strong>&nbsp;D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPŁA-

TY</strong></p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td style=&quot;border: 1px solid 

#000000;&quot;>&#10;<p class=&quot;TableContents&quot;><sup>23 </sup>Oświadczam, że na terenie 

nieruchomości wskazanej w części <strong>C.2. </strong>niniejszej deklaracji zamieszkuje <img 

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

alt=&quot;&quot; width=&quot;82&quot; height=&quot;24&quot; />&nbsp;os&oacute;b <em>(podać 

liczbę mieszkańc&oacute;w)</em>.</p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td style=&quot;border: 

1px solid #000000;&quot;>&#10;<p class=&quot;TableContents&quot;><sup>&nbsp;</sup><sup>24 

</sup><sup>&nbsp;</sup>Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części <strong>C.2. 

</strong>niniejszej deklaracji odpady będą zbierane i odbierane w spos&oacute;b (<em>zaznaczyć właści-

we pole)</em>:&nbsp;</p>&#10;<p class=&quot;TableContents&quot;><img id=&quot;ID25&quot; 

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

alt=&quot;&quot; width=&quot;80&quot; height=&quot;60&quot; 

/></p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td style=&quot;border: 1px solid #000000; background-

color: #b6aeb2;&quot;>&#10;<p class=&quot;TableContents&quot;><strong>E. OPŁATA ZA GOSPO-

DAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI</strong></p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td 

style=&quot;border: 1px solid #000000;&quot;>&#10;<p class=&quot;TableContents&quot; sty-

le=&quot;text-align: justify;&quot;><strong>&nbsp;Miesięczna stawka opłaty za osobę</strong> określona 

w Uchwale Rady Gminy Ksawer&oacute;w w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty <img id=&quot;ID27&quot; 

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

width=&quot;82&quot; height=&quot;24&quot; 

/>&nbsp;zł</p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td style=&quot;border: 1px solid 

#000000;&quot;>&#10;<p class=&quot;TableContents&quot; style=&quot;text-align: justi-

fy;&quot;><strong>Liczba os&oacute;b</strong> wskazana w części D (poz. 23) <img 

id=&quot;ID28&quot; class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; 

alt=&quot;&quot; width=&quot;82&quot; height=&quot;24&quot; 

/></p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td style=&quot;border: 1px solid 

#000000;&quot;>&#10;<p class=&quot;TableContents&quot; style=&quot;text-align: justi-

fy;&quot;><strong>Miesięczna kwota do zapłaty </strong>(iloczyn poz. 25 i poz. 26)&nbsp;&nbsp; <img 

id=&quot;ID26&quot; class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; 

alt=&quot;&quot; width=&quot;82&quot; height=&quot;24&quot; 

/>&nbsp;zł</p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td style=&quot;border: 1px solid #000000; bac-

kground-color: #b6aeb2;&quot;>&#10;<p class=&quot;TableContents&quot; style=&quot;text-align: justi-

fy;&quot;><strong>F. ADNOTACJE SKŁADAJĄCEGO DEKLARA-

CJĘ</strong></p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td style=&quot;border: 1px solid 

#000000;&quot;>&#10;<p class=&quot;TableContents&quot; style=&quot;text-align: justi-

fy;&quot;><strong>&nbsp;<img id=&quot;ID29&quot; class=&quot;editorInput&quot; 

src=&quot;/portal/img/editor/text_area.png&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;102&quot; he-

ight=&quot;69&quot; /></strong></p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td style=&quot;border: 1px 

solid #000000; background-color: #b6aeb2;&quot;>&#10;<p class=&quot;TableContents&quot; sty-

le=&quot;text-align: justify;&quot;><strong>G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/OSOBY 

REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARA-

CJĘ</strong></p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td style=&quot;border: 1px solid 

#000000;&quot;>&#10;<p class=&quot;TableContents&quot; style=&quot;text-align: justi-

fy;&quot;><sup>28 </sup>Imię&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img id=&quot;ID30&quot; 

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

width=&quot;82&quot; height=&quot;24&quot; /></p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td sty-

le=&quot;border: 1px solid #000000;&quot;>&#10;<p class=&quot;TableContents&quot; sty-
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le=&quot;text-align: justify;&quot;><strong><sup>29 

</sup></strong>Nazwisko&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img id=&quot;ID31&quot; 

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

width=&quot;82&quot; height=&quot;24&quot; /></p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td sty-

le=&quot;border: 1px solid #000000;&quot;>&#10;<p class=&quot;TableContents&quot; sty-

le=&quot;text-align: justify;&quot;><strong><sup>&nbsp;</sup></strong><sup>30 </sup>Data wypełnie-

nia deklaracji&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img id=&quot;ID32&quot; class=&quot;editorInput&quot; 

src=&quot;/portal/img/editor/date_picker.png&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;110&quot; he-

ight=&quot;24&quot; /></p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td style=&quot;border: 1px solid 

#000000;&quot;>&#10;<p class=&quot;TableContents&quot; style=&quot;text-align: justi-

fy;&quot;><strong><sup>&nbsp;</sup></strong><sup>31</sup>Podpis (pieczęć)&nbsp; 

.....</p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td style=&quot;border: 1px solid #000000; background-

color: #b6aeb2;&quot;>&#10;<p class=&quot;TableContents&quot; style=&quot;text-align: justi-

fy;&quot;><strong>H. ADNOTACJE ORGANU</strong></p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td 

style=&quot;border: 1px solid #000000; background-color: #b6aeb2;&quot;>&#10;<p 

class=&quot;TableContents&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;><strong>&nbsp;<img 

id=&quot;ID33&quot; class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/text_area.png&quot; 

alt=&quot;&quot; width=&quot;102&quot; height=&quot;69&quot; 

/></strong></p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td style=&quot;border: 1px solid #000000; bac-

kground-color: #b6aeb2;&quot;>&#10;<p class=&quot;TableContents&quot; style=&quot;text-align: justi-

fy;&quot;>&nbsp;<sup>32 </sup>Data&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong> <img id=&quot;ID34&quot; 

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

width=&quot;110&quot; height=&quot;24&quot; 

/></strong></p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td style=&quot;border: 1px solid #000000; bac-

kground-color: #b6aeb2;&quot;>&#10;<p class=&quot;TableContents&quot; style=&quot;text-align: justi-

fy;&quot;><strong>&nbsp;</strong><sup>33 </sup>Podpis osoby przyjmującej formularz 

.....</p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td style=&quot;border: 1px solid 

#000000;&quot;>&#10;<p class=&quot;TableContents&quot; style=&quot;text-align: cen-

ter;&quot;><strong>&nbsp;</strong><strong>POUCZENIE:</strong></p>&#10;<p 

class=&quot;TableContents&quot;>Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wyko-

nawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w admi-

nistracji (tj.: Dz. U. z 2016 r. poz. 599)</p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td style=&quot;border: 

1px solid #000000;&quot;>&#10;<p align=&quot;justify&quot;><span style=&quot;font-family: Arial, 

sans-serif;&quot;><span><strong>Objaśnienia:</strong></span></span></p>&#10;<ol>&#10;<li><span 

style=&quot;font-family: Arial, sans-serif;&quot;>Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do 

W&oacute;jta Gminy Ksawer&oacute;w deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami ko-

munalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkań-

ca.</span></li>&#10;<li><span style=&quot;font-family: Arial, sans-serif;&quot;>W przypadku zmiany 

danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do W&oacute;jta Gminy Ksawer&oacute;w nową dekla-

rację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 

zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc w kt&oacute;rym nastąpiła zmia-

na.</span></li>&#10;<li><span style=&quot;font-family: Arial, sans-serif;&quot;>&bdquo;Zmianę danych 

zawartych w poprzedniej deklaracji&rdquo; należy złożyć m.in. w przypadku zmiany liczby os&oacute;b 

zamieszkałych daną nieruchomość oraz zmiany sposobu gromadzenia odpad&oacute;w komunal-

nych.</span></li>&#10;<li><span style=&quot;font-family: Arial, sans-serif;&quot;>&quot;Korektę dekla-

racji&rdquo; należy złożyć w przypadku błędnego wypełnienia deklaracji (m.in.: brak podpisu, błędny iden-

tyfikator podatkowy, oczywiste omyłki pisarskie).</span></li>&#10;<li><span style=&quot;font-family: 

Arial, sans-serif;&quot;>W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpa-

dami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, W&oacute;jt 

Gminy Ksawer&oacute;w określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komu-

nalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku 

ich braku - uzasadnione szacunki.</span></li>&#10;<li><span style=&quot;font-family: Arial, sans-

serif;&quot;>Wyliczenie miesięcznej kwoty do zapłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komu-

nalnymi powstającymi na terenie nieruchomości na kt&oacute;rej zamieszkują mieszkańcy, stanowi iloczyn 
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liczby mieszkańc&oacute;w zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w Uchwale 

Rady Gminy Ksawer&oacute;w.</span></li>&#10;<li><span style=&quot;font-family: Arial, sans-

serif;&quot;>Podanie danych dotyczących telefonu oraz adresu e-mail jest nieobowiązko-

we.</span></li>&#10;<li><span style=&quot;font-family: Arial, sans-serif;&quot;>Podanie numeru telefo-

nu jest jednoznacznie z wyrażeniem zgody na otrzymywanie powiadomień SMS odnośnie systemu gospoda-

rowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ksaw-

er&oacute;w.</span></li>&#10;</ol></td>&#10;</tr>&#10;</tbody>&#10;</table>&#10;<p 

style=&quot;text-align: right;&quot;><span style=&quot;font-size: x-small;&quot;><br 

/></span></p>&quot; markUrl=&quot;http://epuap.gov.pl/fe-model-

web/wzor_lokalny/973y2jnjtn/deklowysokodpadow2016/&quot; xsdUrl=&quot;&quot; namespac-

es=&quot;&quot; mainInstanceName=&quot;wnio:Dokument&quot; formOrWzor=&quot;2&quot; attach-

mentTypeLarge=&quot;0&quot; formForLoggedOrNot=&quot;1&quot;><FormField origi-

nalId=&quot;ID30&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID30&quot; 

typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; is-

Readonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox 

size=&quot;30&quot; validConst=&quot;&quot; validA-

larm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></prop

erties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID31&quot; 

id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID31&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; 

isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; rele-

vantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox size=&quot;50&quot; validConst=&quot;&quot; val-

idA-

larm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></prop

erties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID32&quot; 

id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID32&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; 

isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; rele-

vantExpr=&quot;true()&quot;><properties><datePicker validConst=&quot;&quot; validA-

larm=&quot;&quot;/></properties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID33&quot; 

id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID33&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; 

isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; rele-

vantExpr=&quot;true()&quot;><properties><textArea rows=&quot;3&quot; cols=&quot;100&quot; valid-

Const=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;/></properties><behaviour/></FormField><FormField 

originalId=&quot;ID34&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID34&quot; 

typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; is-

Readonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><datePicker valid-

Const=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;/></properties><behaviour/></FormField><FormField 

originalId=&quot;ID29&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID29&quot; 

typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; is-

Readonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><textArea 

rows=&quot;5&quot; cols=&quot;150&quot; validConst=&quot;&quot; validA-

larm=&quot;&quot;/></properties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID26&quot; 

id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID26&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; 

isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; rele-

vantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox size=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; val-

idA-

larm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></prop

erties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID21&quot; 

id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID21&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; 

isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; rele-

vantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox size=&quot;50&quot; validConst=&quot;&quot; val-

idA-

larm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></prop

erties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID27&quot; 

id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID27&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; 

isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; rele-
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vantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox size=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; val-

idA-

larm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></prop

erties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID28&quot; 

id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID28&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; 

isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; rele-

vantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox size=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; val-

idA-

larm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></prop

erties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID24&quot; 

id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID24&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; 

isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; rele-

vantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;podać liczbę mieszkańców&quot;><properties><editBox 

size=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; validA-

larm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></prop

erties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID25&quot; 

id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID25&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; 

isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; rele-

vantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;Wskazać właściwe pole&quot;><properties><radioButtonGroup 

validConst=&quot;&quot; validA-

larm=&quot;&quot;><TextLabel>selektywny</TextLabel><TextLabel>nieselektywny</TextLabel></radio

ButtonGroup></properties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID22&quot; 

id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID22&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; 

isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; rele-

vantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox size=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; val-

idA-

larm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></prop

erties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID23&quot; 

id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID23&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; 

isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; rele-

vantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox size=&quot;50&quot; validConst=&quot;&quot; val-

idA-

larm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></prop

erties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID19&quot; 

id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID19&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; 

isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; rele-

vantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox size=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; val-

idA-

larm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></prop

erties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID20&quot; 

id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID20&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; 

isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; rele-

vantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox size=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; val-

idA-

larm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></prop

erties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID8&quot; 

id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID8&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; 

isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; rele-

vantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox size=&quot;20&quot; validConst=&quot;&quot; val-

idA-

larm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></prop

erties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID15&quot; 

id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID15&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; 

isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; rele-

vantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox size=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; val-
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idA-

larm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></prop

erties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID16&quot; 

id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID16&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; 

isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; rele-

vantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox size=&quot;30&quot; validConst=&quot;&quot; val-

idA-

larm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></prop

erties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID17&quot; 

id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID17&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; 

isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; rele-

vantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox size=&quot;20&quot; validConst=&quot;&quot; val-

idA-

larm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></prop

erties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID18&quot; 

id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID18&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; 

isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; rele-

vantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox size=&quot;60&quot; validConst=&quot;&quot; val-

idA-

larm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></prop

erties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID10&quot; 

id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID10&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; 

isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; rele-

vantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox size=&quot;50&quot; validConst=&quot;&quot; val-

idA-

larm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></prop

erties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID12&quot; 

id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID12&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; 

isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; rele-

vantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox size=&quot;100&quot; validConst=&quot;&quot; 

validA-

larm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></prop

erties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID13&quot; 

id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID13&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; 

isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; rele-

vantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox size=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; val-

idA-

larm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></prop

erties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID14&quot; 

id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID14&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; 

isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; rele-

vantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox size=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; val-

idA-

larm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></prop

erties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID3&quot; 

id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID3&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; 

isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; rele-

vantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox size=&quot;20&quot; validConst=&quot;&quot; val-

idA-

larm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></prop

erties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID9&quot; 

id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID9&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; 

isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; rele-

vantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox size=&quot;20&quot; validConst=&quot;&quot; val-

idA-
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larm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></prop

erties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID7&quot; 

id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID7&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; 

isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; rele-

vantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox size=&quot;20&quot; validConst=&quot;&quot; val-

idA-

larm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></prop

erties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID11&quot; 

id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID11&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; 

isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; rele-

vantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox size=&quot;20&quot; validConst=&quot;&quot; val-

idA-

larm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></prop

erties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID0&quot; 

id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID0&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; 

isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; rele-

vantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;Wskazać prawidłowe 

pole&quot;><properties><radioButtonGroup breakElements=&quot;true&quot; validConst=&quot;&quot; 

validAlarm=&quot;&quot;><TextLabel>pierwsza deklaracja</TextLabel><TextLabel>zmiana danych 

zawartych w poprzedniej deklaracji</TextLabel><TextLabel>korekta 

deklaracji</TextLabel></radioButtonGroup></properties><behaviour/></FormField><FormField origi-

nalId=&quot;ID6&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID6&quot; 

typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; is-

Readonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox 

size=&quot;100&quot; validConst=&quot;&quot; validA-

larm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></prop

erties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID4&quot; 

id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID4&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; 

isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; rele-

vantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;zaznaczyć właściwe 

pole&quot;><properties><radioButtonGroup breakElements=&quot;true&quot; validConst=&quot;&quot; 

validAlarm=&quot;&quot;><TextLabel>osoba fizyczna</TextLabel><TextLabel>osoba 

prawna</TextLabel><TextLabel>jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości 

prawnej</TextLabel></radioButtonGroup></properties><behaviour/></FormField><FormField origi-

nalId=&quot;ID2&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID2&quot; 

typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; is-

Readonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot; help=&quot;wybrać właściwe pole. W sy-

tuacji wskazania &quot;inny podmiot...&quot; prosimy uzupełnić o treść pole 

obok&quot;><properties><radioButtonGroup breakElements=&quot;true&quot; validConst=&quot;&quot; 

validA-

larm=&quot;&quot;><TextLabel>właściciel</TextLabel><TextLabel>współwłaściciel</TextLabel><TextL

abel>użytkownik wieczysty</TextLabel><TextLabel>jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieru-

chomość  w zarządzie lub użytkowaniu</TextLabel><TextLabel>inny podmiot władający nieruchomością 

(jaki?) </TextLabel></radioButtonGroup></properties><behaviour/></FormField><FormField origi-

nalId=&quot;ID5&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID5&quot; 

typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; is-

Readonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox 

size=&quot;120&quot; validConst=&quot;&quot; validA-

larm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></prop

erties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID1&quot; 

id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID1&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; 

isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; rele-

vantExpr=&quot;true()&quot;><properties><datePicker validConst=&quot;&quot; validA-

larm=&quot;&quot;/></properties><behaviour/></FormField><formNamespaces><FormNamespace pre-

fix=&quot;meta&quot; URI=&quot;http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/&quot; schemaLoca-
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tion=&quot;http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd&quot;/><FormNamespace pre-

fix=&quot;str&quot; URI=&quot;http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/&quot; schemaLoca-

tion=&quot;http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd&quot;/><FormNamespace 

prefix=&quot;ds&quot; URI=&quot;http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#&quot; schemaLoca-

tion=&quot;http://www.w3.org/TR/2002/REC-xmldsig-core-20020212/xmldsig-core-

schema.xsd&quot;/><FormNamespace prefix=&quot;oso&quot; 

URI=&quot;http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/&quot; schemaLoca-

tion=&quot;http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd&quot;/><FormNamespace pre-

fix=&quot;wyr&quot; URI=&quot;http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/&quot; schemaLoca-

tion=&quot;&quot;/><FormNamespace prefix=&quot;xsd&quot; 

URI=&quot;http://www.w3.org/2001/XMLSchema&quot; schemaLoca-

tion=&quot;http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd&quot;/><FormNamespace prefix=&quot;inst&quot; 

URI=&quot;http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/&quot; schemaLoca-

tion=&quot;http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd&quot;/><FormNamespace 

prefix=&quot;adr&quot; URI=&quot;http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/&quot; schemaLoca-

tion=&quot;http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd&quot;/><FormNamespace pre-

fix=&quot;xsi&quot; URI=&quot;http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance&quot; schemaLoca-

tion=&quot;&quot;/></formNamespaces><wyroznik nazwa=&quot;DEKLARACJA O WYSOKOŚCI 

OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI&quot; ro-

dzaj=&quot;deklaracja&quot; podstawa=&quot;Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)&quot; idPodstawy=&quot;Dz. U. z 2016 r. poz. 250&quot; 

waznosc=&quot;&quot; opis=&quot;Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości położo-

nych na terenie Gminy Ksawerów, przez których rozumie się&#10;także współwłaścicieli, użytkowników 

wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie 

lub&#10;użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością&quot; waznoscOd=&quot;2016-

06-22&quot; waznoscDo=&quot;2017-06-21&quot; kategoria=&quot;tekst&quot; rodzajKatego-

rii=&quot;&quot; dostep=&quot;&quot; uwagi=&quot;&quot; nazwaInstytucji=&quot;GMINA KSAWE-

RÓW&quot; NIP=&quot;731-19-11-233&quot; KRS=&quot;&quot; ulica=&quot;UL.   KOŚCIUSZ-

KI&quot; budynek=&quot;3H&quot; lokal=&quot;&quot; kodPocztowy=&quot;95-054&quot; miejscow-

osc=&quot;KSAWERÓW&quot; wojewodztwo=&quot;ŁÓDZKIE&quot; 

kraj=&quot;POLSKA&quot;/></FormDef>" property="markUrl">http://epuap.gov.pl/fe-model-

web/wzor_lokalny/973y2jnjtn/deklowysokodpadow2016/</meta> 

<meta property="adresSkrytki"/> 

<xf:model> 

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

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

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

type="xs:date"/> 

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

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

type="xs:date"/> 

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

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

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

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

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

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

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

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 14 – Poz. 3015



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<xf:bind id="ID1" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID1" relevant="true()" 

type="xs:date"/> 

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

<xf:instance id="main" > 

<wnio:Dokument> 

<wnio:TrescDokumentu> 

<wnio:Wartosc> 

<wnio:ID30/> 

<wnio:ID31/> 

<wnio:ID32/> 

<wnio:ID33/> 

<wnio:ID34/> 

<wnio:ID29/> 

<wnio:ID26/> 

<wnio:ID21/> 

<wnio:ID27/> 
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<wnio:ID28/> 

<wnio:ID24/> 

<wnio:ID25>1</wnio:ID25> 

<wnio:ID22/> 

<wnio:ID23/> 

<wnio:ID19/> 

<wnio:ID20/> 

<wnio:ID8/> 

<wnio:ID15/> 

<wnio:ID16/> 

<wnio:ID17/> 

<wnio:ID18/> 

<wnio:ID10/> 

<wnio:ID12/> 

<wnio:ID13/> 

<wnio:ID14/> 

<wnio:ID3/> 

<wnio:ID9/> 

<wnio:ID7/> 

<wnio:ID11/> 

<wnio:ID0>1</wnio:ID0> 

<wnio:ID6/> 

<wnio:ID4>1</wnio:ID4> 

<wnio:ID2>1</wnio:ID2> 

<wnio:ID5/> 

<wnio:ID1/> 

</wnio:Wartosc> 

</wnio:TrescDokumentu> 

</wnio:Dokument> 

</xf:instance> 

<xf:instance id="kopia_main" > 

<wnio:Dokument> 

<wnio:TrescDokumentu> 

<wnio:Wartosc> 

<wnio:ID30/> 

<wnio:ID31/> 

<wnio:ID32/> 

<wnio:ID33/> 
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<wnio:ID34/> 

<wnio:ID29/> 

<wnio:ID26/> 

<wnio:ID21/> 

<wnio:ID27/> 

<wnio:ID28/> 

<wnio:ID24/> 

<wnio:ID25>1</wnio:ID25> 

<wnio:ID22/> 

<wnio:ID23/> 

<wnio:ID19/> 

<wnio:ID20/> 

<wnio:ID8/> 

<wnio:ID15/> 

<wnio:ID16/> 

<wnio:ID17/> 

<wnio:ID18/> 

<wnio:ID10/> 

<wnio:ID12/> 

<wnio:ID13/> 

<wnio:ID14/> 

<wnio:ID3/> 

<wnio:ID9/> 

<wnio:ID7/> 

<wnio:ID11/> 

<wnio:ID0>1</wnio:ID0> 

<wnio:ID6/> 

<wnio:ID4>1</wnio:ID4> 

<wnio:ID2>1</wnio:ID2> 

<wnio:ID5/> 

<wnio:ID1/> 

</wnio:Wartosc> 

</wnio:TrescDokumentu> 

</wnio:Dokument> 

</xf:instance> 

<xf:instance id="empty_instance_for_WOJ" > 

<empty_instance_for_WOJ> 

<elem> </elem> 
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</empty_instance_for_WOJ> 

</xf:instance> 

<xf:instance id="kopia_empty_instance_for_WOJ" > 

<empty_instance_for_WOJ> 

<elem> </elem> 

</empty_instance_for_WOJ> 

</xf:instance> 

<xf:instance id="etykiety_ID25" > 

<sek> 

<etykiety_ref> 

<opt> 

<item>selektywny</item> 

<value>1</value> 

</opt> 

<opt> 

<item>nieselektywny</item> 

<value>2</value> 

</opt> 

</etykiety_ref> 

</sek> 

</xf:instance> 

<xf:instance id="kopia_etykiety_ID25" > 

<sek> 

<etykiety_ref> 

<opt> 

<item>selektywny</item> 

<value>1</value> 

</opt> 

<opt> 

<item>nieselektywny</item> 

<value>2</value> 

</opt> 

</etykiety_ref> 

</sek> 

</xf:instance> 

<xf:instance id="etykiety_ID4" > 

<sek> 

<etykiety_ref> 
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<opt> 

<item>osoba fizyczna</item> 

<value>1</value> 

</opt> 

<opt> 

<item>osoba prawna</item> 

<value>2</value> 

</opt> 

<opt> 

<item>jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej</item> 

<value>3</value> 

</opt> 

</etykiety_ref> 

</sek> 

</xf:instance> 

<xf:instance id="kopia_etykiety_ID4" > 

<sek> 

<etykiety_ref> 

<opt> 

<item>osoba fizyczna</item> 

<value>1</value> 

</opt> 

<opt> 

<item>osoba prawna</item> 

<value>2</value> 

</opt> 

<opt> 

<item>jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej</item> 

<value>3</value> 

</opt> 

</etykiety_ref> 

</sek> 

</xf:instance> 

<xf:instance id="etykiety_ID2" > 

<sek> 

<etykiety_ref> 

<opt> 

<item>właściciel</item> 
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<value>1</value> 

</opt> 

<opt> 

<item>współwłaściciel</item> 

<value>2</value> 

</opt> 

<opt> 

<item>użytkownik wieczysty</item> 

<value>3</value> 

</opt> 

<opt> 

<item>jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość  w zarządzie lub użytkowa-

niu</item> 

<value>4</value> 

</opt> 

<opt> 

<item>inny podmiot władający nieruchomością (jaki?)</item> 

<value>5</value> 

</opt> 

</etykiety_ref> 

</sek> 

</xf:instance> 

<xf:instance id="kopia_etykiety_ID2" > 

<sek> 

<etykiety_ref> 

<opt> 

<item>właściciel</item> 

<value>1</value> 

</opt> 

<opt> 

<item>współwłaściciel</item> 

<value>2</value> 

</opt> 

<opt> 

<item>użytkownik wieczysty</item> 

<value>3</value> 

</opt> 

<opt> 
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<item>jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość  w zarządzie lub użytkowa-

niu</item> 

<value>4</value> 

</opt> 

<opt> 

<item>inny podmiot władający nieruchomością (jaki?)</item> 

<value>5</value> 

</opt> 

</etykiety_ref> 

</sek> 

</xf:instance> 

<xf:instance id="for_dict" > 

<etykiety_ref/> 

</xf:instance> 

<xf:instance id="kopia_for_dict" > 

<etykiety_ref/> 

</xf:instance> 

<xf:instance id="etykiety_ID0" > 

<sek> 

<etykiety_ref> 

<opt> 

<item>pierwsza deklaracja</item> 

<value>1</value> 

</opt> 

<opt> 

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

<value>2</value> 

</opt> 

<opt> 

<item>korekta deklaracji</item> 

<value>3</value> 

</opt> 

</etykiety_ref> 

</sek> 

</xf:instance> 

<xf:instance id="kopia_etykiety_ID0" > 

<sek> 

<etykiety_ref> 
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<opt> 

<item>pierwsza deklaracja</item> 

<value>1</value> 

</opt> 

<opt> 

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

<value>2</value> 

</opt> 

<opt> 

<item>korekta deklaracji</item> 

<value>3</value> 

</opt> 

</etykiety_ref> 

</sek> 

</xf:instance> 

<xf:instance id="for_submit" > 

<for_submit> 

<elem> </elem> 

</for_submit> 

</xf:instance> 

<xf:instance id="kopia_for_submit" > 

<for_submit> 

<elem> </elem> 

</for_submit> 

</xf:instance> 

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

<xf:action while="count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID25) > 

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

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

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

</xf:action> 

<xf:action while="count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID0) > 

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

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

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

</xf:action> 

<xf:action while="count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID4) > 

count(instance('etykiety_ID4')/etykiety_ref)"> 

<xf:insert at="1" context="instance('etykiety_ID4')" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref" 

origin="instance('kopia_etykiety_ID4')/etykiety_ref" position="after"/> 
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</xf:action> 

<xf:action while="count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID2) > 

count(instance('etykiety_ID2')/etykiety_ref)"> 

<xf:insert at="1" context="instance('etykiety_ID2')" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref" 

origin="instance('kopia_etykiety_ID2')/etykiety_ref" position="after"/> 

</xf:action> 

</xf:action> 

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

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

</xf:action> 

</xf:model> 

</head> 

<body> 

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

<span style="text-decoration: underline;"> 

<span style="font-size: x-small;">POLA</span> 

</span> <span style="text-decoration: underline; font-size: x-small;">JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCI-

CIEL NIERUCHOMOŚCI, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI</span> 

</p> 

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

<span style="font-size: x-small;">Załącznik nr 1 do Uchwały nr ………………………..</span> 

<br/> 

<span style="font-size: x-small;">Rady Gminy Ksawerów z dnia ………………………</span> 

</p> 

<p style="text-align: right;"> </p> 

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

<span style="font-size: small;"> 

<strong>DEKLARACJA</strong> 

</span> 

<br/> 

<span style="font-size: small;"> 

<strong>O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNY-

MI</strong> 

</span> 

</p> 

<table border="0" cellpadding="5" style="border: 0px solid #000000; background-color: #ffffff;"> 

<tbody> 

<tr> 

<td style="border: 1px solid #000000; background-color: #b6aeb2;"> 
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<p style="text-align: justify;"> 

<strong>Podstawa prawna:</strong> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porząd-

ku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250);<br/> 

<strong>Składający:</strong> Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości położonych na 

terenie Gminy Ksawerów, przez których rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych 

oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne 

podmioty władające nieruchomością;<br/> 

<strong>Termin składania:</strong> Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni:<br/>a) od dnia za-

mieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,<br/>b) od dnia nastąpienia zmiany danych bę-

dących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.<br/> 

<strong>Miejsce składania:</strong> Urząd Gminy Ksawerów, ul. Kościuszki 3h, 95-054 Ksawe-

rów;<br/> 

<strong>Organ właściwy do złożenia deklaracji:</strong> Wójt Gminy Ksawerów, ul. Kościuszki 3h, 95-

054 Ksawerów</p> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td style="border: 1px solid #000000; background-color: #b6aeb2;"> <strong> 

<span style="font-size: small;">A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI</span> 

</strong> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

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

<sup>1</sup> Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (wybrać właściwą opcję)</td> 

</tr> 

<tr> 

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

<p> <xf:select1 _bind="ID0" appearance="full" class="selectVertical" 

ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID0"> 

<xf:label> 

<span style="float: left; clear: both;"/> 

</xf:label> 

<xf:help>Wskazać prawidłowe pole</xf:help> 

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

<xf:label ref="item"/> 

<xf:value ref="value"/> 

</xf:itemset> 

</xf:select1> 

</p> 
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<p>Data powstania obowiązku opłaty/zaistnienia zmiany/korekty <xf:input _bind="ID1" 

ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID1"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</p> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td style="border: 1px solid #000000; background-color: #b6aeb2;"> <strong>B. PODMIOT ZOBO-

WIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI</strong> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

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

<p> 

<sup>2</sup> Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwe pole):</p> 

<p> 

<xf:select1 _bind="ID2" appearance="full" class="selectVertical" 

ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID2"> 

<xf:label> 

<span style="float: left; clear: both;"/> 

</xf:label> 

<xf:help>wybrać właściwe pole. W sytuacji wskazania "inny podmiot..." prosimy uzupełnić o treść pole 

obok</xf:help> 

<xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID2')/etykiety_ref/opt"> 

<xf:label ref="item"/> 

<xf:value ref="value"/> 

</xf:itemset> 

</xf:select1> 

<xf:input _bind="ID5" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID5" xxforms:size="120"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</p> 

<p>     </p> 

</td> 
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</tr> 

<tr> 

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

<p> 

<sup>3</sup> Składający (zaznaczyć właściwe pole):</p> 

<p> <xf:select1 _bind="ID4" appearance="full" class="selectVertical" 

ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID4"> 

<xf:label> 

<span style="float: left; clear: both;"/> 

</xf:label> 

<xf:help>zaznaczyć właściwe pole</xf:help> 

<xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID4')/etykiety_ref/opt"> 

<xf:label ref="item"/> 

<xf:value ref="value"/> 

</xf:itemset> 

</xf:select1> 

</p> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td style="border: 1px solid #000000; background-color: #b6aeb2;"> 

<p> 

<strong>C. DANE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ</strong> 

<br/>* dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi<br/>** dotyczy właścicieli nie-

ruchomości niebędącymi osobami fizycznymi</p> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td style="border: 1px solid #000000; background-color: #b6aeb2;"> 

<p> 

<strong> C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE</strong> 

</p> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

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

<p> 

<sup>4</sup> Imię i nazwisko*/Nazwa składającego deklarację** </p> 
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<p> 

<xf:input _bind="ID6" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID6" xxforms:size="100"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> </p> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td style="border: 1px solid #000000;"> <sup>5</sup> PESEL*/NIP**   <xf:input _bind="ID7" 

ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID7" xxforms:size="20"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

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

<sup>6</sup> Imię ojca    <xf:input _bind="ID11" 

ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID11" xxforms:size="20"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

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

<sup>7</sup> Imię matki   <xf:input _bind="ID8" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID8" 

xxforms:size="20"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td style="border: 1px solid #000000;"> 
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<sup>8  </sup>Nr Telefonu   <xf:input _bind="ID3" 

ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID3" xxforms:size="20"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

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

<sup>9</sup> Adres e-mail:   <xf:input _bind="ID9" 

ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID9" xxforms:size="20"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td style="border: 1px solid #000000; background-color: #b6aeb2;"> <strong>C. 2. DANE NIERU-

CHOMOŚCI, na której powstają odpady komunalne</strong> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

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

<sup>Kraj</sup> POLSKA</td> 

</tr> 

<tr> 

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

<sup> Województwo</sup> ŁÓDZKIE</td> 

</tr> 

<tr> 

<td style="border: 1px solid #000000;"> <sup>Powiat</sup> PABIANICKI</td> 

</tr> 

<tr> 

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

<sup>Gmina</sup> KSAWERÓW</td> 

</tr> 

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

<p class="TableContents"> 

<sup>10</sup> Miejscowość   <xf:input _bind="ID10" 

ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID10" xxforms:size="50"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</p> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

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

<p class="TableContents"> 

<sup>11</sup> Ulica   <xf:input _bind="ID12" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID12" 

xxforms:size="100"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</p> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

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

<p class="TableContents"> 

<sup>12</sup> Nr domu   <xf:input _bind="ID13" 

ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID13" xxforms:size="10"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</p> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

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

<p class="TableContents"> 
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<sup>13</sup> Nr lokalu   <xf:input _bind="ID14" 

ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID14" xxforms:size="10"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</p> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td style="border: 1px solid #000000; background-color: #b6aeb2;"> 

<p class="TableContents"> 

<strong>C. 3. ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA*/ADRES SIEDZIBY**</strong> 

</p> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

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

<p class="TableContents"> 

<sup>14</sup> Kraj   <xf:input _bind="ID15" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID15" 

xxforms:size="10"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</p> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

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

<p class="TableContents"> 

<sup>15</sup> Województwo   <xf:input _bind="ID16" 

ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID16" xxforms:size="30"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</p> 

</td> 
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</tr> 

<tr> 

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

<p class="TableContents"> 

<sup>16</sup> Powiat   <xf:input _bind="ID17" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID17" 

xxforms:size="20"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</p> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

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

<p class="TableContents"> 

<sup>17</sup> Ulica   <xf:input _bind="ID18" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID18" 

xxforms:size="60"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</p> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

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

<p class="TableContents"> 

<sup>18</sup> Nr domu   <xf:input _bind="ID19" 

ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID19" xxforms:size="10"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</p> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

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

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 31 – Poz. 3015



<p class="TableContents"> 

<sup>19</sup> Nr lokalu   <xf:input _bind="ID20" 

ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID20" xxforms:size="10"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</p> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

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

<p class="TableContents"> 

<sup>20</sup> Miejscowość   <xf:input _bind="ID21" 

ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID21" xxforms:size="50"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</p> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

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

<p class="TableContents"> 

<sup>21</sup> Kod pocztowy   <xf:input _bind="ID22" 

ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID22" xxforms:size="10"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</p> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

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

<p class="TableContents"> 

<sup>22</sup> Poczta   <xf:input _bind="ID23" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID23" 

xxforms:size="50"> 
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<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</p> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td style="border: 1px solid #000000; background-color: #b6aeb2;"> 

<p class="TableContents"> 

<strong> D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPŁATY</strong> 

</p> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

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

<p class="TableContents"> 

<sup>23</sup> Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części <strong>C.2.</strong> ni-

niejszej deklaracji zamieszkuje <xf:input _bind="ID24" 

ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID24" xxforms:size="10"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

<xf:help>podać liczbę mieszkańców</xf:help> 

</xf:input> osób <em>(podać liczbę mieszkańców)</em>.</p> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

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

<p class="TableContents"> 

<sup> </sup> 

<sup>24</sup> <sup> </sup>Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części 

<strong>C.2.</strong> niniejszej deklaracji odpady będą zbierane i odbierane w sposób (<em>zaznaczyć 

właściwe pole)</em>: </p> 

<p class="TableContents"> 

<xf:select1 _bind="ID25" appearance="full" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID25"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 
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<xf:help>Wskazać właściwe pole</xf:help> 

<xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID25')/etykiety_ref/opt"> 

<xf:label ref="item"/> 

<xf:value ref="value"/> 

</xf:itemset> 

</xf:select1> 

</p> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td style="border: 1px solid #000000; background-color: #b6aeb2;"> 

<p class="TableContents"> 

<strong>E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI</strong> 

</p> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

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

<p class="TableContents" style="text-align: justify;"> 

<strong> Miesięczna stawka opłaty za osobę</strong> określona w Uchwale Rady Gminy Ksawerów w 

sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki 

tej opłaty <xf:input _bind="ID27" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID27" 

xxforms:size="10"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> zł</p> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

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

<p class="TableContents" style="text-align: justify;"> 

<strong>Liczba osób</strong> wskazana w części D (poz. 23) <xf:input _bind="ID28" 

ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID28" xxforms:size="10"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</p> 
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</td> 

</tr> 

<tr> 

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

<p class="TableContents" style="text-align: justify;"> 

<strong>Miesięczna kwota do zapłaty</strong> (iloczyn poz. 25 i poz. 26)  <xf:input _bind="ID26" 

ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID26" xxforms:size="10"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> zł</p> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td style="border: 1px solid #000000; background-color: #b6aeb2;"> 

<p class="TableContents" style="text-align: justify;"> 

<strong>F. ADNOTACJE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ</strong> 

</p> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

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

<p class="TableContents" style="text-align: justify;"> 

<strong> <xf:textarea _bind="ID29" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID29" 

xxforms:cols="150" xxforms:rows="5"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:textarea> 

</strong> 

</p> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td style="border: 1px solid #000000; background-color: #b6aeb2;"> 

<p class="TableContents" style="text-align: justify;"> 

<strong>G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄ-

CEGO DEKLARACJĘ</strong> 

</p> 
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</td> 

</tr> 

<tr> 

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

<p class="TableContents" style="text-align: justify;"> 

<sup>28</sup> Imię   <xf:input _bind="ID30" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID30" 

xxforms:size="30"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</p> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

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

<p class="TableContents" style="text-align: justify;"> 

<strong> 

<sup>29</sup> 

</strong> Nazwisko   <xf:input _bind="ID31" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID31" 

xxforms:size="50"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</p> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

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

<p class="TableContents" style="text-align: justify;"> 

<strong> 

<sup> </sup> 

</strong> 

<sup>30</sup> Data wypełnienia deklaracji   <xf:input _bind="ID32" 

ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID32"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 
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</xf:input> 

</p> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

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

<p class="TableContents" style="text-align: justify;"> 

<strong> 

<sup> </sup> 

</strong> 

<sup>31</sup>Podpis (pieczęć)  .....</p> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td style="border: 1px solid #000000; background-color: #b6aeb2;"> 

<p class="TableContents" style="text-align: justify;"> 

<strong>H. ADNOTACJE ORGANU</strong> 

</p> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td style="border: 1px solid #000000; background-color: #b6aeb2;"> 

<p class="TableContents" style="text-align: justify;"> 

<strong> <xf:textarea _bind="ID33" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID33" 

xxforms:cols="100" xxforms:rows="3"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:textarea> 

</strong> 

</p> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td style="border: 1px solid #000000; background-color: #b6aeb2;"> 

<p class="TableContents" style="text-align: justify;"> <sup>32</sup> Data   <strong> 

<xf:input _bind="ID34" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID34"> 

<xf:label> 
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<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</strong> 

</p> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td style="border: 1px solid #000000; background-color: #b6aeb2;"> 

<p class="TableContents" style="text-align: justify;"> 

<strong> </strong> 

<sup>33</sup> Podpis osoby przyjmującej formularz .....</p> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

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

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

<strong> </strong> 

<strong>POUCZENIE:</strong> 

</p> 

<p class="TableContents">Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj.: 

Dz. U. z 2016 r. poz. 599)</p> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

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

<p align="justify"> 

<span style="font-family: Arial, sans-serif;"> 

<span> 

<strong>Objaśnienia:</strong> 

</span> 

</span> 

</p> 

<ol> 

<li> 

<span style="font-family: Arial, sans-serif;">Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta 

Gminy Ksawerów deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 

dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.</span> 
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</li> 

<li> 

<span style="font-family: Arial, sans-serif;">W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia 

wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obo-

wiązany złożyć do Wójta Gminy Ksawerów nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc w któ-

rym nastąpiła zmiana.</span> 

</li> 

<li> 

<span style="font-family: Arial, sans-serif;">„Zmianę danych zawartych w poprzedniej deklaracji” nale-

ży złożyć m.in. w przypadku zmiany liczby osób zamieszkałych daną nieruchomość oraz zmiany sposobu 

gromadzenia odpadów komunalnych.</span> 

</li> 

<li> 

<span style="font-family: Arial, sans-serif;">"Korektę deklaracji” należy złożyć w przypadku błędnego 

wypełnienia deklaracji (m.in.: brak podpisu, błędny identyfikator podatkowy, oczywiste omyłki pisar-

skie).</span> 

</li> 

<li> 

<span style="font-family: Arial, sans-serif;">W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w dekla-

racji, Wójt Gminy Ksawerów określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami ko-

munalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przy-

padku ich braku - uzasadnione szacunki.</span> 

</li> 

<li> 

<span style="font-family: Arial, sans-serif;">Wyliczenie miesięcznej kwoty do zapłaty z tytułu opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości na której zamieszkują 

mieszkańcy, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty 

określonej w Uchwale Rady Gminy Ksawerów.</span> 

</li> 

<li> 

<span style="font-family: Arial, sans-serif;">Podanie danych dotyczących telefonu oraz adresu e-mail 

jest nieobowiązkowe.</span> 

</li> 

<li> 

<span style="font-family: Arial, sans-serif;">Podanie numeru telefonu jest jednoznacznie z wyrażeniem 

zgody na otrzymywanie powiadomień SMS odnośnie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 

terenie Gminy Ksawerów.</span> 

</li> 

</ol> 

</td> 

</tr> 

</tbody> 
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</table> 

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

<span style="font-size: x-small;"> 

<br/> 

</span> 

</p> 

<div style="clear: both;"/> 

<script type="text/javascript">appendBr();function appendBr() {var elements = getElementsByClass-

Name('selectVertical', document);for (var i = 0; i < elements.length; i++)   appendBrIntoVerti-

cal(elements[i]);}function appendBrIntoVertical(node) {   var len = node.childNodes.length;

   for(var i = 1; i < len; i++){    var elem = node.childNodes[i];  

  if (elem.hasChildNodes()) {     var child = elem.childNodes[0];  

   if (child.tagName != 'BR')      el-

em.insertBefore(document.createElement('br'), child);    }    else

     elem.appendChild(document.createElement('br'));}}function getElementsBy-

ClassName(classname, node) {   var a = [];   var re = new RegExp('\\b' + class-

name + '\\b');  var els = node.getElementsByTagName('*');   for(var i=0,j=els.length; i < j; 

i++)    if(re.test(els[i].className))  a.push(els[i]);   return a;}</script> 

</body> 

</html> 

</xforms> 

</xforms> 

</Formularz> 
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