
UCHWAŁA NR XIII/102/19
RADY GMINY SZELKÓW

z dnia 30 grudnia 2019 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn.zm), w związku z art. 6m ust. 1a  i 1b oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010), uchwala się, 
co następuje:

§ 1. Ustala się wzór formularza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w brzmieniu stanowiącym 
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciele nieruchomości są zobowiązani złożyć w następujących 
terminach:

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca;

2) w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 
10 dnia  miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

2. Deklarację należy składać:

1) osobiście w Urzędzie Gminy w Szelkowie, pokój Nr 6 lub

2) listownie na adres: Urząd Gminy w Szelkowie, Stary Szelków 39, 06-220 Stary Szelków lub

3) w formie elektronicznej, warunki i tryb składania deklaracji za pomocą komunikacji elektronicznej określa 
§ 3.

§ 3. Określa się warunki i tryb składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1) deklarację składa się poprzez wypełnienie interaktywnego formularza za pomocą elektronicznej skrzynki 
podawczej dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji ePUAP;

2) format elektroniczny deklaracji określony jest w formacie danych XML;

3) układ informacji i powiązań między nimi w formacie XML określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;

4) deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 
2016r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 162, z późn. zm.) lub 
podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, 
zgodnie z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne (t j. Dz. U. z 2019r. poz. 700, z późn. zm.).

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XIX/90/2016 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie 
ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szelków.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Bartosiewicz
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/102/19

Rady Gminy Szelków

z dnia 30 grudnia 2019 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI  OPŁATY  ZA  GOSPODAROWANIE

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

DEKLARACJA O  WYSOKOŚCI  OPŁATY  ZA  GOSPODAROWANIE
 ODPADAMI  KOMUNALNYMI

Podstawa prawna:
Podstawa prawna:

Art. 6 n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010)

Składający:
Właściciele nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Szelków, 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.

Miejsce składania: Urząd Gminy w Szelkowie, Stary Szelków 39, 06-220 Stary Szelków

Termin składania: - 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,

- w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych 
będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.

    A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

            WÓJT GMINY SZELKÓW, STARY SZELKÓW 39, 06-220 STARY SZELKÓW

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

 1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):

⸋                                                         ⸋                                 
PIERWSZA DEKLARACJA                                                     KOREKTA DEKLARACJI

2. C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ            (zaznaczyć właściwy kwadrat):

⸋ 
WŁAŚCICIEL/ 

WSPÓŁWŁAŚCICIEL 

⸋  
UŻYTKOWNIK 

⸋ 
NAJEMCA/ 

DZIERŻAWCA

⸋ 
INNY PODMIOT 

ZARZĄDZAJĄCY 

3. IMIĘ I NAZWISKO  składającego deklarację

4. PESEL 5. Nr telefonu właściciela nieruchomości

     D.  ADRES ZAMIESZKANIA
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6.  KRAJ 7.  WOJEWÓDZTWO 8. POWIAT

9. GMINA 10. ULICA 11. NR DOMU 12.  NR LOKALU

13. MIEJSCOWOŚĆ 14. KOD POCZTOWY 15. POCZTA

    E.     ADRES NIERUCHOMOŚCI, Z KTÓREJ BĘDĄ ODBIERANE  ODPADY
□ zaznaczyć kwadrat, jeżeli adres jest taki sam jak w pkt D

16. GMINA 17. ULICA 18. NR DOMU 19. NR LOKALU
20. MIEJSCOWOŚĆ 21. KOD POCZTOWY 22. POCZTA

F.  OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI   KOMUNALNYMI 

23. Moje gospodarstwo domowe składa się z: (zaznaczyć właściwy kwadrat)
□  1 osoby            □  2 osób            □  3 osób              □  4 i więcej osób 

24. Stawka miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  wynosi:
1) gospodarstwo domowe  1 osobowe:        …………..……. zł
             2) gospodarstwo domowe  2 osobowe:        ……………..…. zł
             3) gospodarstwo domowe  3 osobowe:        ……………..…. zł
             4) gospodarstwo domowe  4 i więcej osób:  ………..………. zł                                         
G. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU BIOODPADÓW 
STANOWI ĄCYCH ODPADY KOMUNALNE

25. Oświadczenie (zaznaczyć właściwy kwadrat)

⸋ 1. TAK, posiadam kompostownik i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne

⸋  2. NIE posiadam kompostownika i nie kompostuję w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne
26. H. DANE DOTYCZĄCE KWOTY ZWOLNIENIA Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 
ODPADAMI KOMUNALNYMI (należy wypełnić w przypadku zaznaczenia w części G pkt. 1) 
1) gospodarstwo domowe  1 osobowe:        …………..……. zł
             2) gospodarstwo domowe  2 osobowe:        ……………..…. zł
             3) gospodarstwo domowe  3 osobowe:        ……………..…. zł
             4) gospodarstwo domowe  4 i więcej osób:    ………..………. zł                                         
27. I. WYSOKOŚĆ  MIESIĘCZNEJ OPŁATY PO ODLICZENIU KWOTY ZWOLNIENIA WYNOSI 
(od kwoty z poz. 24 należy odjąć kwotę z poz. 26)  ………….………….. zł
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J. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  obowiązuje od 25 maja 2018 r.  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia  27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:                                                                                                                                                                                                                   
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Szelków z siedzibą przy Stary Szelków 39,   06-220 Stary Szelków.                                                                                                                                                                                                         
2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez  e-mail: ug_szelkow@wp.pl  lub pisemnie na adres: Stary 
Szelków39, 06-220 Stary Szelków.        
3. Pani/Pana dane przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych  wynikających    z ustawy  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010), w celu realizacji  wszelkich zadań (działań) administracyjnych.                                                                                                                                                                       
4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych  i przechowywane przez okres niezbędny do 
zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących   u Administratora.                                                                                                                                                                                                                   
5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
c) żądania usunięcia danych, gdy:
● dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
● dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
● osoby te kwestionują prawidłowość danych,
● przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,                            
● Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, 
dochodzenia lub obrony roszczeń.                                                                                                                                         
6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym  jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.                                                                                                                                                                                                        
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne w przypadku realizacji przez Wójta Gminy Szelków wszelkich zadań 
(działań) administracyjnych.                                                                                                                             
 8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

                                                                                                                                                             Wójt Gminy Szelków
                                                                                                                                                       /-/ Arnold Maciej Grossmann

H.  PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(miejscowość i data)

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

Pouczenie:

W przypadku nie wpłacenia w określonych ustawowo terminach miesięcznej opłaty lub wpłacenia 
w niepełnej wysokości zgodnie z art. 6n ust. 1 ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019r.  poz. 2010) niniejsza deklaracja stanowi podstawę do 
wystawienia tytułu wykonawczego na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438).

Objaśnienia:

W przypadku uchwalenia przez Radę Gminy Szelków nowej stawki opłaty  za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi właściciel nieruchomości jest zobowiązany uiścić  opłatę w wysokości podanej  
w zawiadomieniu Wójta Gminy Szelków.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/102/19

Rady Gminy Szelków

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań
miedzy danymi w deklaracji w formacie XML

1. Wyroznik.xml

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

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/styl.xsl"?>

<wnio:Dokument xmlns:wnio="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/" 
xsi:schemaLocation="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/ 
http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/schemat.xsd" 
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2008/05/09/" 
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/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: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">

<wnio:OpisDokumentu>

<meta:Data typDaty="opublikowany">

<meta:Czas>2019-12-27</meta:Czas>

</meta:Data>

<meta:Identyfikator typIdentyfikatora="JednolityIdentyfikator">

<meta:Wartosc>wyroznik.xml</meta:Wartosc>

</meta:Identyfikator>

<meta:Dostep>

<meta:Dostepnosc>wszystko</meta:Dostepnosc>

<meta:Uwagi>Wyróżnik dostępny bez ograniczeń</meta:Uwagi>

<meta:Data typDaty="dostepnyPo">

<meta:Od>2019-12-27</meta:Od>

</meta:Data>

</meta:Dostep>

<meta:RodzajDokumentu>

<meta:Kategoria>tekst</meta:Kategoria>

<meta:RodzajKategorii>Wyróżnik</meta:RodzajKategorii>

</meta:RodzajDokumentu>

<meta:Relacja>

<meta:Identyfikator typIdentyfikatora="URIXSD">
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<meta:Wartosc>schemat.xsd</meta:Wartosc>

</meta:Identyfikator>

<meta:RodzajRelacji>maCzesc</meta:RodzajRelacji>

</meta:Relacja>

<meta:Relacja>

<meta:Identyfikator typIdentyfikatora="URIXSL">

<meta:Wartosc>styl.xsl</meta:Wartosc>

</meta:Identyfikator>

<meta:RodzajRelacji>maCzesc</meta:RodzajRelacji>

</meta:Relacja>

<meta:Jezyk kodJezyka="pol">polski</meta:Jezyk>

</wnio:OpisDokumentu>

<wnio:DaneDokumentu>

<str:Naglowek>

<str:NazwaDokumentu>Wyróżnik wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi</str:NazwaDokumentu>

<meta:Identyfikator typIdentyfikatora="WERSJA">

<meta:Wartosc>v2</meta:Wartosc>

</meta:Identyfikator>

</str:Naglowek>

<str:Nadawcy>

<meta:Podmiot typPodmiotu="TworcaWyroznika">

<inst:Instytucja>

<inst:NazwaInstytucji>URZĄD GMINY SZELKÓW</inst:NazwaInstytucji>

<adr:Adres>

<adr:KodPocztowy>06-220</adr:KodPocztowy>

<adr:Miejscowosc>Stary Szelków</adr:Miejscowosc>

<adr:Ulica rodzajUlicy="ulica">Stary Szelków</adr:Ulica>

<adr:Budynek>39</adr:Budynek>

</adr:Adres>

</inst:Instytucja>

</meta:Podmiot>

</str:Nadawcy>

</wnio:DaneDokumentu>

<wnio:TrescDokumentu format="text/xml" kodowanie="XML">

<wnio:Wartosc>

<wnio:NazwaDokumentu>Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi</wnio:NazwaDokumentu>
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<wnio:RodzajDokumentu>deklaracja</wnio:RodzajDokumentu>

<wnio:PodstawaPrawna>

<wnio:NazwaPodstawy>Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach</wnio:NazwaPodstawy>

<wnio:JednolityIdentyfikatorPodstawy>URI://Dziennik_Ustaw/2019/2010/6n/1/2/a</wnio:JednolityIdent
yfikatorPodstawy>

</wnio:PodstawaPrawna>

<wnio:WaznoscWzoru typDaty="waznosci">

<meta:Od>2019-12-27</meta:Od>

</wnio:WaznoscWzoru>

<wnio:OpisWzoru>Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi</wnio:OpisWzoru>

</wnio:Wartosc>

</wnio:TrescDokumentu>

</wnio:Dokument>

2. Schemat.xsd

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xs:schema 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
targetNamespace="http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/kn1uyc125o/GMKOM01DKv1/" 
attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified" 
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" 
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" 
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" 
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" 
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"   
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/fe-model-
web/wzor_lokalny/kn1uyc125o/GMKOM01DKv1/" ><xs:import 
namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" 
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd" /><xs:import 
namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/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/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://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-
core/xmldsig-core-schema.xsd" /> <xs:import 
namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" 
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd" /><xs:complexType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_DaneDokumentu_type" ><xs:sequence><xs:element 
ref="str:Adresaci" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"  ></xs:element><xs:element 
ref="str:Nadawcy" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"  
></xs:element></xs:sequence></xs:complexType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID8_type" 
><xs:restriction base="xs:string"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID0_type" 
><xs:restriction base="xs:string"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID1_type" 
><xs:restriction base="xs:string"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
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name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID2_type" 
><xs:restriction base="xs:string"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID3_type" 
><xs:restriction base="xs:string"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID4_type" 
><xs:restriction base="xs:string"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID5_type" 
><xs:restriction base="xs:string"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID6_type" 
><xs:restriction base="xs:string"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID7_type" 
><xs:restriction base="xs:string"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Kompostownik_
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_ID39_type" 
><xs:restriction base="xs:string"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID41_type" 
><xs:restriction base="xs:string"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_BioStawka1_typ
e" ><xs:restriction base="xs:string"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_BioStawka2_typ
e" ><xs:restriction base="xs:string"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_BioStawka3_typ
e" ><xs:restriction base="xs:string"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_BioStawka4_typ
e" ><xs:restriction base="xs:string"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Stawka1_type" 
><xs:restriction base="xs:string"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Stawka2_type" 
><xs:restriction base="xs:string"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Stawka3_type" 
><xs:restriction base="xs:string"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Stawka4_type" 
><xs:restriction base="xs:string"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ileosob_type" 
><xs:restriction base="xs:string"  ><xs:enumeration value="1" /><xs:enumeration value="2" 
/><xs:enumeration value="3" /><xs:enumeration value="4" /><xs:enumeration value="5" 
/></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID187_type" 
><xs:restriction base="xs:string"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID175_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_ID178_type" 
><xs:restriction base="xs:string"  ><xs:enumeration value="1" /><xs:enumeration value="2" 
/><xs:enumeration value="3" /><xs:enumeration value="4" 
/></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID21_type" 
><xs:restriction base="xs:date"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_PodstawaPrawn
a_type" ><xs:restriction base="xs:string"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_MiejsceSkladani
a_type" ><xs:restriction base="xs:string"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID31_type" 
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><xs:restriction base="oso:ImieTyp"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID32_type" 
><xs:restriction base="oso:CzlonNazwiskaTyp"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:complexType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_type" 
><xs:sequence><xs:element name="ID8" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID8_type"  
></xs:element><xs:element name="ID0" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID0_type"  
></xs:element><xs:element name="ID1" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID1_type"  
></xs:element><xs:element name="ID2" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID2_type"  
></xs:element><xs:element name="ID3" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID3_type"  
></xs:element><xs:element name="ID4" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID4_type"  
></xs:element><xs:element name="ID5" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID5_type"  
></xs:element><xs:element name="ID6" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID6_type"  
></xs:element><xs:element name="ID7" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID7_type"  
></xs:element><xs:element name="Kompostownik" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Kompostow
nik_type"  ></xs:element><xs:element name="ID39" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID39_type"  
></xs:element><xs:element name="ID41" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID41_type"  
></xs:element><xs:element name="BioStawka1" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_BioStawka1
_type"  ></xs:element><xs:element name="BioStawka2" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_BioStawka2
_type"  ></xs:element><xs:element name="BioStawka3" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_BioStawka3
_type"  ></xs:element><xs:element name="BioStawka4" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_BioStawka4
_type"  ></xs:element><xs:element name="Stawka1" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Stawka1_ty
pe"  ></xs:element><xs:element name="Stawka2" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Stawka2_ty
pe"  ></xs:element><xs:element name="Stawka3" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Stawka3_ty
pe"  ></xs:element><xs:element name="Stawka4" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Stawka4_ty
pe"  ></xs:element><xs:element name="ileosob" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ileosob_typ
e"  ></xs:element><xs:element name="ID187" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID187_type
"  ></xs:element><xs:element name="ID175" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID175_type
"  ></xs:element><xs:element name="ID178" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID178_type
"  ></xs:element><xs:element name="ID21" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID21_type"  
></xs:element><xs:element name="PodstawaPrawna" 
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type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_PodstawaPr
awna_type"  ></xs:element><xs:element name="MiejsceSkladania" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_MiejsceSkla
dania_type"  ></xs:element><xs:element name="ID31" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID31_type"  
></xs:element><xs:element name="ID32" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID32_type"  
></xs:element></xs:sequence></xs:complexType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_atrformat_type" ><xs:restriction 
base="xs:string"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_atrkodowanie_type" ><xs:restriction 
base="xs:string"  ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:complexType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_type" 
><xs:complexContent><xs:extension base="str:TrescDokumentuTyp"><xs:sequence><xs:element 
name="Wartosc" 
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_type"  
></xs:element><xs:element ref="meta:Data" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"  
></xs:element></xs:sequence></xs:extension></xs:complexContent></xs:complexType><xs:complexType 
name="documentSchema_wnio_Dokument_type" ><xs:sequence><xs:element name="OpisDokumentu" 
type="str:OpisDokumentuTyp"></xs:element><xs:element name="DaneDokumentu" 
type="str:DaneDokumentuTyp"  ></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>

3. Styl.xsl

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xsl:stylesheet version="1.0" 
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/fe-
model-web/wzor_lokalny/kn1uyc125o/GMKOM01DKv1/"   
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"><xsl:template match="/"><xsl:for-each 
select="wnio:Dokument"><html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><head></head><body><table 
border="0"><tbody><tr><td><strong><span style="font-size: 
medium;"><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-of 
select="wnio:TrescDokumentu/meta:Data/@typDaty"/></span></xsl:if></span><span><label><span/></la
bel><xsl:if test="false()"><span type="text"><xsl:value-of 
select="wnio:TrescDokumentu/@format"/></span></xsl:if></span><span><label><span/></label><xsl:if 
test="false()"><span type="text"><xsl:value-of 
select="wnio:TrescDokumentu/@kodowanie"/></span></xsl:if></span></span></strong></td></tr></tbod
y></table><table align="center" border="0"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><strong><span 
style="font-size: medium;">DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 
ODPADAMI KOMUNALNYMI <br/></span></strong></td></tr></tbody></table><table border="1" 
style="background-color: #d3d3d3;"><tbody><tr><td style="border-color: #000000; border-style: solid; 
border-width: 1px;"><table border="0" style="width: 100%;"><tbody><tr><td>Podstawa 
prawna:</td><td><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-of 
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:PodstawaPrawna"/></span></xsl:if></span></td></tr>
<tr><td>Składający:</td><td><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span><xsl:value-of 
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select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID8"/></span></xsl:if></span></td></tr><tr><td>Miej
sce składania:</td><td><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-
of 
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:MiejsceSkladania"/></span></xsl:if></span></td></tr>
<tr><td>Termin składania:</td><td><p>- 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 
mieszkańca,<br/>- w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana 
danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.</p></td></tr></tbody></table></td></tr><tr><td style="border-color: #000000; border-
style: solid; border-width: 1px;"><span style="font-size: medium;"><strong>A. ORGAN WŁAŚCIWY DO 
ZŁOŻENIA DEKLARACJI</strong></span> <table align="right" border="0" style="background-color: 
#ffffff; width: 100%;"><tbody><tr><td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 
1px;"><xsl:for-each select="wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja"><xsl:if 
test="true()"><table border="0" style="width: 
100%;"><tbody><tr><td><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span 
type="text"><xsl:value-of 
select="inst:NazwaInstytucji"/></span></xsl:if></span></td><td><span><label><span/></label><xsl:if 
test="true()"><span type="text"><xsl:value-of 
select="adr:Adres/adr:Ulica"/></span></xsl:if></span></td><td><span><label><span/></label><xsl:if 
test="true()"><span type="text"><xsl:value-of 
select="adr:Adres/adr:Budynek"/></span></xsl:if></span></td><td><span><label><span/></label><xsl:if 
test="true()"><span type="text"><xsl:value-of 
select="adr:Adres/adr:KodPocztowy"/></span></xsl:if></span></td><td><span><label><span/></label><
xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-of 
select="adr:Adres/adr:Miejscowosc"/></span></xsl:if></span></td></tr></tbody></table></xsl:if></xsl:fo
r-each></td></tr></tbody></table></td></tr><tr><td style="border-color: #000000; border-style: solid; 
border-width: 1px;"><strong><span style="font-size: medium;">B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA 
DEKLARACJI</span><br/></strong> <table align="right" border="0" style="border-color: #000000; 
border-width: 0px; background-color: #ffffff; ; width: 100%;"><tbody><tr><td style="border-color: 
#000000; background-color: #ffffff; border-style: solid; border-width: 1px;"><strong>Okoliczności 
powodujące obowiązek złożenia deklaracji</strong> <table 
border="0"><tbody><tr><td><p><span><label><span/></label><xsl:if 
test="true()"><span><xsl:choose><xsl:when test="normalize-
space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID175) = normalize-space(' 
1 ')"><span>[<b>X</b>]</span></xsl:when><xsl:otherwise><span>[ 
]</span></xsl:otherwise></xsl:choose><label><span>1. PIERWSZA DEKLARACJA 
</span></label></span><br/><span><xsl:choose><xsl:when test="normalize-
space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID175) = normalize-space(' 
2 ')"><span>[<b>X</b>]</span></xsl:when><xsl:otherwise><span>[ 
]</span></xsl:otherwise></xsl:choose><label><span>2. KOREKTA DEKLARACJI 
</span></label></span></xsl:if></span></p></td><td> </td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></ta
ble></td></tr><tr><td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;"><span 
style="font-size: small;"><span style="font-size: small;"><strong><span style="font-size: medium;">C. 
SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ</span><br/></strong></span></span> <table align="right" border="0" 
style="border-color: #000000; border-width: 0px; background-color: #ffffff; ; width: 
100%;"><tbody><tr><td style="border-color: #000000; background-color: #ffffff; border-style: solid; 
border-width: 1px;"><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span><xsl:choose><xsl:when 
test="normalize-space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID178) = normalize-space(' 
1 ')"><span>[<b>X</b>]</span></xsl:when><xsl:otherwise><span>[ 
]</span></xsl:otherwise></xsl:choose><label><span>WŁAŚCICIEL / WSPÓŁWŁAŚCICIEL 
</span></label></span><br/><span><xsl:choose><xsl:when test="normalize-
space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID178) = normalize-space(' 
2 ')"><span>[<b>X</b>]</span></xsl:when><xsl:otherwise><span>[ 
]</span></xsl:otherwise></xsl:choose><label><span>UŻYTKOWNIK 
</span></label></span><br/><span><xsl:choose><xsl:when test="normalize-
space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID178) = normalize-space(' 
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3 ')"><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:choose><xsl:when test="normalize-
space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID178) = normalize-space(' 
4 ')"><span>[<b>X</b>]</span></xsl:when><xsl:otherwise><span>[ 
]</span></xsl:otherwise></xsl:choose><label><span>INNY PODMIOT ZARZĄDZAJĄCY 
</span></label></span></xsl:if></span></td></tr></tbody></table></td></tr><tr><td style="border-color: 
#000000; border-style: solid; border-width: 1px;"><br/><table align="right" border="1" style="background-
color: #ffffff; width: 100%;"><tbody><tr><td colspan="3" style="border-color: #000000; border-style: 
solid; border-width: 1px;"><xsl:for-each 
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba"><xsl:if test="true()"><table 
align="right" border="1" style="background-color: #ffffff; ; width: 100%;"><tbody><tr><td style="border-
color: #000000; border-style: solid; border-width: 
1px;"><strong>Nazwisko <span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span 
type="text"><xsl:value-of select="oso:Nazwisko"/></span></xsl:if></span></strong></td></tr><tr><td 
style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;"><strong>Pierwsze imię 
<span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-of 
select="oso:Imie"/></span></xsl:if></span></strong></td></tr><tr><td style="border-color: #000000; 
border-style: solid; border-width: 1px;"><strong>Numer 
PESEL</strong><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-of 
select="oso:IdOsoby/oso:PESEL"/></span></xsl:if></span></td></tr></tbody></table></xsl:if></xsl:for-
each><xsl:for-each select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba2"><xsl:if 
test="true()"><table align="right" border="1" style="background-color: #ffffff; ; width: 
100%;"><tbody><tr><td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 
1px;"><strong>Numer telefonu <span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span 
type="text"><xsl:value-of 
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID36"/></span></xsl:if></span><br/></strong></td></
tr></tbody></table></xsl:if></xsl:for-each></td></tr></tbody></table></td></tr><tr><td style="border-
color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px; text-align: left; background-color: #d3d3d3;"><table 
border="0" style="width: 100%;"><tbody><tr><td><xsl:for-each 
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja"><xsl:if test="true()"><span 
style="font-size: medium;"><strong>D. ADRES ZAMIESZKANIA<br/></strong></span> <table 
align="right" border="1" style="background-color: #ffffff; width: 100%;"><tbody><tr><td style="border-
color: #000000; border-style: solid; border-width: 
1px;"><strong>Kraj<br/><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span 
type="text"><xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Kraj"/></span></xsl:if></span></strong></td><td 
style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 
1px;"><strong>Województwo<br/><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span 
type="text"><xsl:value-of 
select="adr:Adres/adr:Wojewodztwo"/></span></xsl:if></span></strong></td><td style="border-color: 
#000000; border-style: solid; border-width: 
1px;"><strong>Powiat<br/><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span 
type="text"><xsl:value-of 
select="adr:Adres/adr:Powiat"/></span></xsl:if></span></strong></td></tr></tbody></table><table 
align="right" border="1" style="background-color: #ffffff; width: 100%;"><tbody><tr><td style="border-
color: #000000; border-style: solid; border-width: 
1px;"><strong>Gmina<br/><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span 
type="text"><xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Gmina"/></span></xsl:if></span></strong></td><td 
style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 
1px;"><strong>Ulica<br/><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span 
type="text"><xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Ulica"/></span></xsl:if></span></strong></td><td 
style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;"><strong>Numer 
domu<br/><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-of 
select="adr:Adres/adr:Budynek"/></span></xsl:if></span></strong></td><td style="border-color: 
#000000; border-style: solid; border-width: 1px;"><strong>Numer 
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lokalu<br/><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-of 
select="adr:Adres/adr:Lokal"/></span></xsl:if></span></strong></td></tr></tbody></table><table 
align="right" border="1" style="background-color: #ffffff; width: 100%;"><tbody><tr><td style="border-
color: #000000; border-style: solid; border-width: 
1px;"><strong>Miejscowość<br/><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span 
type="text"><xsl:value-of 
select="adr:Adres/adr:Miejscowosc"/></span></xsl:if></span></strong></td><td style="border-color: 
#000000; border-style: solid; border-width: 1px;"><strong>Kod 
pocztowy<br/><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-of 
select="adr:Adres/adr:KodPocztowy"/></span></xsl:if></span></strong></td><td style="border-color: 
#000000; border-style: solid; border-width: 
1px;"><strong>Poczta<br/><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span 
type="text"><xsl:value-of 
select="adr:Adres/adr:Poczta"/></span></xsl:if></span></strong></td></tr></tbody></table></xsl:if></xsl
:for-each></td></tr></tbody></table></td></tr><tr><td style="border-color: #000000; border-style: solid; 
border-width: 1px; text-align: left; background-color: #d3d3d3;"><strong><span style="font-size: 
medium;">E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, Z KTÓREJ BĘDĄ ODBIERANE ODPADY</span></strong> 
<table border="0" style="width: 100%;"><tbody><tr><td style="background-color: #ffffff;"><table 
border="0" style="width: 100%;"><tbody><tr><td style="border-color: #000000; background-color: #ffffff; 
border-style: solid; border-width: 1px;"><strong>Gmina<br/><span><label><span/></label><xsl:if 
test="true()"><span type="text"><xsl:value-of 
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID1"/></span></xsl:if></span><br/></strong></td><td 
style="border-color: #000000; background-color: #ffffff; border-style: solid; border-width: 
1px;"><strong>Ulica<br/><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span 
type="text"><xsl:value-of 
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID2"/></span></xsl:if></span></strong></td><td 
style="border-color: #000000; background-color: #ffffff; border-style: solid; border-width: 
1px;"><strong>Numer domu<br/><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span 
type="text"><xsl:value-of 
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID3"/></span></xsl:if></span></strong></td><td 
style="border-color: #000000; background-color: #ffffff; border-style: solid; border-width: 
1px;"><strong>Numer lokalu<br/><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></strong></td></tr><tr>
<td style="border-color: #000000; background-color: #ffffff; border-style: solid; border-width: 
1px;"><strong>Miejscowość<br/><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span 
type="text"><xsl:value-of 
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID5"/></span></xsl:if></span></strong></td><td 
style="border-color: #000000; background-color: #ffffff; border-style: solid; border-width: 
1px;"><strong>Kod pocztowy<br/><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span 
type="text"><xsl:value-of 
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID6"/></span></xsl:if></span></strong></td><td 
colspan="2" style="border-color: #000000; background-color: #ffffff; border-style: solid; border-width: 
1px;"><strong>Poczta<br/><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span 
type="text"><xsl:value-of 
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID7"/></span></xsl:if></span></strong></td></tr></tb
ody></table></td></tr></tbody></table></td></tr><tr><td style="border-color: #000000; border-style: 
solid; border-width: 1px; text-align: left; background-color: #d3d3d3;"><strong><span style="font-size: 
medium;">E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, Z KTÓREJ BĘDĄ ODBIERANE ODPADY</span></strong> 
<table border="0" style="width: 100%;"><tbody><tr><td style="border-color: #000000; background-color: 
#ffffff; border-style: solid; border-width: 1px;"><strong>Moje gospodarstwo domowe składa się 
z:</strong></td><td style="border-color: #000000; background-color: #ffffff; border-style: solid; border-
width: 1px;"><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span><xsl:choose><xsl:when 
test="normalize-space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ileosob) = normalize-space(' 
1 ')"><span>[<b>X</b>]</span></xsl:when><xsl:otherwise><span>[ 
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]</span></xsl:otherwise></xsl:choose><label><span>0 osób 
</span></label></span><br/><span><xsl:choose><xsl:when test="normalize-
space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ileosob) = normalize-space(' 
2 ')"><span>[<b>X</b>]</span></xsl:when><xsl:otherwise><span>[ 
]</span></xsl:otherwise></xsl:choose><label><span>1 osoby 
</span></label></span><br/><span><xsl:choose><xsl:when test="normalize-
space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ileosob) = normalize-space(' 
3 ')"><span>[<b>X</b>]</span></xsl:when><xsl:otherwise><span>[ 
]</span></xsl:otherwise></xsl:choose><label><span>2 osób 
</span></label></span><br/><span><xsl:choose><xsl:when test="normalize-
space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ileosob) = normalize-space(' 
4 ')"><span>[<b>X</b>]</span></xsl:when><xsl:otherwise><span>[ 
]</span></xsl:otherwise></xsl:choose><label><span>3 osób 
</span></label></span><br/><span><xsl:choose><xsl:when test="normalize-
space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ileosob) = normalize-space(' 
5 ')"><span>[<b>X</b>]</span></xsl:when><xsl:otherwise><span>[ 
]</span></xsl:otherwise></xsl:choose><label><span>4 i więcej osób 
</span></label></span></xsl:if></span></td></tr><tr><td colspan="2" style="border-color: #000000; 
background-color: #ffffff; border-style: solid; border-width: 1px;"><p><strong>Stawka miesięcznej opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:</strong></p><table border="0"><tbody><tr><td>1) 
gospodarstwo domowe 1 osobowe:</td><td><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span 
type="text"><xsl:value-of 
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Stawka1"/></span></xsl:if></span></td><td>zł</td></
tr><tr><td>2) gospodarstwo domowe 2 osobowe:</td><td><span><label><span/></label><xsl:if 
test="true()"><span type="text"><xsl:value-of 
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Stawka2"/></span></xsl:if></span></td><td>zł</td></
tr><tr><td>3) gospodarstwo domowe 3 osobowe:</td><td><span><label><span/></label><xsl:if 
test="true()"><span type="text"><xsl:value-of 
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Stawka3"/></span></xsl:if></span></td><td>zł</td></
tr><tr><td>4) gospodarstwo domowe 4 i więcej osób:</td><td><span><label><span/></label><xsl:if 
test="true()"><span type="text"><xsl:value-of 
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Stawka4"/></span></xsl:if></span></td><td>zł</td></
tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr><tr><td style="border-color: #000000; border-
style: solid; border-width: 1px; text-align: left; background-color: #d3d3d3;"><strong><span style="font-
size: medium;">G. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU 
BIOODPADÓW STANOWIĄCYCH ODPADY KOMUNALNE</span></strong> <table border="0" 
style="width: 100%;"><tbody><tr><td colspan="2" style="border-color: #000000; background-color: 
#ffffff; border-style: solid; border-width: 
1px;"><strong>Oświadczenie<br/><br/><span><label><span/></label><xsl:if 
test="true()"><span><xsl:choose><xsl:when test="normalize-
space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Kompostownik) = normalize-space(' 
1 ')"><span>[<b>X</b>]</span></xsl:when><xsl:otherwise><span>[ 
]</span></xsl:otherwise></xsl:choose><label><span>1. TAK, posiadam kompostownik i kompostuję 
w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne 
</span></label></span><br/><span><xsl:choose><xsl:when test="normalize-
space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Kompostownik) = normalize-space(' 
2 ')"><span>[<b>X</b>]</span></xsl:when><xsl:otherwise><span>[ 
]</span></xsl:otherwise></xsl:choose><label><span>2. NIE posiadam kompostownika i nie kompostuję 
w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne 
</span></label></span></xsl:if></span></strong></td></tr></tbody></table></td></tr><tr><td 
style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px; text-align: left; background-color: 
#d3d3d3;"><strong><span style="font-size: medium;">H. DANE DOTYCZĄCE CZĘŚCIOWEGO 
ZWOLNIENIA Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI<br/></span></strong> <table border="0" style="width: 100%;"><tbody><tr><td 
style="border-color: #000000; background-color: #ffffff; border-style: solid; border-width: 1px;"><table 
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border="0"><tbody><tr><td>1) gospodarstwo domowe 
1 osobowe: </td><td><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-of 
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:BioStawka1"/></span></xsl:if></span></td><td>zł </t
d></tr><tr><td>2) gospodarstwo domowe 2 osobowe:</td><td><span><label><span/></label><xsl:if 
test="true()"><span type="text"><xsl:value-of 
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:BioStawka2"/></span></xsl:if></span></td><td>zł </t
d></tr><tr><td>3) gospodarstwo domowe 3 osobowe:</td><td><span><label><span/></label><xsl:if 
test="true()"><span type="text"><xsl:value-of 
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:BioStawka3"/></span></xsl:if></span></td><td>zł </t
d></tr><tr><td>4) gospodarstwo domowe 4 i więcej osób:</td><td><span><label><span/></label><xsl:if 
test="true()"><span type="text"><xsl:value-of 
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:BioStawka4"/></span></xsl:if></span></td><td>zł </t
d></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr><tr><td style="border-color: #000000; 
border-style: solid; border-width: 1px; text-align: left; background-color: #d3d3d3;"><table border="0" 
style="background-color: #ffffff; ; width: 100%;"><tbody><tr><td><span style="font-size: 
medium;"><strong>I. WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY PO ODLICZENIU CZĘŚCIOWEGO 
ZWOLNIENIA WYNOSI <span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span 
type="text"><xsl:value-of 
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID0"/></span></xsl:if></span> 
zł</strong></span></td></tr></tbody></table></td></tr><tr><td style="border-color: #000000; border-
style: solid; border-width: 1px;"><span style="font-size: medium;"><strong>J. INFORMACJA 
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH<br/><span><label><span/></label><xsl:if 
test="true()"><span><xsl:value-of 
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID187"/></span></xsl:if></span></strong></span></td
></tr><tr><td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;"><span style="font-
size: medium;"><strong>H. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ<br/></strong></span> <table 
align="right" border="1" style="width: 100%;"><tbody><tr><td style="background-color: #ffffff; border-
color: #0a0a0a; border-style: solid; border-width: 
1px;"><p><strong>Imię </strong><strong><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span 
type="text"><xsl:value-of 
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID31"/></span></xsl:if></span></strong></p></td><td 
style="background-color: #ffffff; border-color: #0a0a0a; border-style: solid; border-width: 
1px;"><p><strong>Nazwisko </strong><strong><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span 
type="text"><xsl:value-of 
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID32"/></span></xsl:if></span></strong></p></td></t
r><tr><td colspan="2" style="background-color: #ffffff; border-color: #0a0a0a; border-style: solid; border-
width: 1px;"><p><strong>Data wypełnienia deklaracji <xsl:if test="true()"><xsl:value-of 
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID21"/></xsl:if></strong></p></td></tr></tbody></tab
le></td></tr><tr><td style="border-color: #000000; background-color: #d3d3d3; border-style: solid; 
border-width: 1px;"><strong>Pouczenie:<br/><span><label><span/></label><xsl:if 
test="true()"><span><xsl:value-of 
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID39"/></span></xsl:if></span><br/><span 
style="text-decoration: underline;">Objaśnienia:</span><br/><span><label><span/></label><xsl:if 
test="true()"><span><xsl:value-of 
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID41"/></span></xsl:if></span></strong></td></tr></t
body></table><xsl:call-template name="Podpis_v23.99"/></body></html></xsl:for-
each></xsl:template><xsl:template name="Podpis_v23.99">

<div align="right" style="text-align: right;font-size: 10px;font-family: Verdana;line-height: 20px;">

<table style="float: right;">

<tr>

<td style="width: 340px;">

<h5 class="acc" align="center">Podpisy elektroniczne</h5>
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<p align="center" style="text-align: center;font-size: 10px;font-family: Verdana;line-height: 20px;">

<xsl:choose>

<xsl:when test="string-length(//wnio:Dokument/ds:Signature/ds:SignatureValue) > 0">

<xsl:text>Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji 
podpisu</xsl:text>

<xsl:choose>

<xsl:when test="count(//wnio:Dokument/ds:Signature/ds:Object/descendant::*[local-name() = 
'SigningTime']) > 1">

<br/>

<xsl:text>Daty złożenia podpisu: </xsl:text>

<xsl:for-each select="//wnio:Dokument/ds:Signature/ds:Object/descendant::*[local-name() = 
'SigningTime']">

<xsl:value-of select="."/>

</xsl:for-each>

</xsl:when>

<xsl:when test="count(//wnio:Dokument/ds:Signature/ds:Object/descendant::*[local-name() = 
'SigningTime']) = 1">

<br/>

<xsl:text>Data złożenia podpisu: </xsl:text>

<xsl:for-each select="//wnio:Dokument/ds:Signature/ds:Object/descendant::*[local-name() = 
'SigningTime']">

<xsl:value-of select="."/>

</xsl:for-each>

</xsl:when>

<xsl:when test="0 >= count(//wnio:Dokument/ds:Signature/ds:Object/descendant::*[local-name() = 
'SigningTime'])">

</xsl:when>

</xsl:choose>

</xsl:when>

<xsl:otherwise>

<xsl:text>Dokument nie zawiera podpisu</xsl:text>

</xsl:otherwise>

</xsl:choose>

<br/>

<span name="info_v99.23" style="font-size: 7pt;font-weight: bold;">

Podpis elektroniczny

</span>

</p>

</td>
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</tr>

</table>

</div>

<div name="clear_v23.23" style="clear: both;"/>

</xsl:template></xsl:stylesheet>
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Uzasadnienie

do Uchwały Nr XIII/102/19 Rady Gminy Szelków z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

Zgodnie z art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 2010), rada gminy została upoważniona
i zobowiązana do określenia, w drodze uchwały ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

W Dzienniku Ustaw z 2019 r. pod poz. 1579 została opublikowana nowelizacja ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach. Nowelizacja ta weszła w życie 6 września
2019 r., natomiast gminy zostały zobowiązane do uaktualnienia uchwał stanowiących akty prawa
miejscowego, w których mowa o selektywnym zbieraniu poszczególnych frakcji odpadów.

Dla ważności uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości niezbędne jest zatem podjęcie przez radę
gminy nowej uchwały na podstawie znowelizowanych przepisów.

Mając powyższe na względzie podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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