
UCHWAŁA NR XLII-240-2016
RADY GMINY NĘDZA

z dnia 16 grudnia 2016 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( t.j. Dz. U. z 
2016 r., poz. 446 z późn. zm .) oraz  art. 6n, 6m ust 1a i 1b ustawy z dnia 13 września 1996r.  o utrzymaniu 
czystości i porządku  w gminach ( t.j. Dz. U. z 2016 r. ,poz. 250 z późn. zm.), oraz art. 4 ust 1, art. 13 pkt 2 
ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. 
U. z 2016 r. poz. 296 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w 
brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Format elektroniczny wzoru deklaracji, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały określony jest  w 
formacie danych XML.

2. Układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji w formacie XML określa załącznik nr  2 do 
niniejszej uchwały.

3. Deklarację, o której mowa w § 1 właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć w Urzędzie Gminy   
Nędza pisemnie lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Elektronicznych Usług Administracji 
Publicznej ePUAP lub System Elektronicznej Komunikacji  Administracji Publicznej SEKAP.

4. Przed wysłaniem dokumentu elektronicznego należy go opatrzyć bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem 
zaufanym ePUAP.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XLI-226-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie 
określenia wzoru deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( Dz. Urz. Woj. 
Śl.  poz. 6178)

§ 4. Wykonanie uchwały  powierza się  Wójtowi Gminy Nędza.

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Gerard Przybyła
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załącznik nr 1  
do  Uchwały Nr XLII-240-2016 

Rady Gminy Nędza 
z dnia 16 grudnia 2016r. 

                                                                                                                                                                                                                                                  

DEKLARACJA  O WYSOKOŚCI  OPŁATY ZA   GOSPODAROWANIE  ODPADAMI  
KOMUNALNYMI1 

 
 

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

Składający: Formularz przeznaczony jest dla właścicieli  nieruchomości , współwłaścicieli , użytkowników  
wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie 
lub użytkowaniu , a także innych podmiotów władających nieruchomością położonych na 
terenie Gminy Nędza 
 

Miejsce składania: Urząd Gminy Nędza , ul. Jana III Sobieskiego 5 , 47-440 Nędza 
 

Termin składania: terminy określone w art. 6m ust 1 i 2 ustawy 

 

 
A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 

 
Wójt Gminy Nędza  ul. Jana III Sobieskiego 5   47-440 Nędza 
 

 

 
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI  
 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) : 
 

 DEKLARACJA (na podstawie art. 6m ust 1 ustawy z dnia  
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach)             …………………………………….………. 
                                                                                               (data powstania obowiązku opłaty) 
 

 NOWA DEKLARACJA (na podstawie art. 6m ust 2 ustawy z dnia  
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach)             ……………………………………………. 
                                                                                               (data powstania obowiązku opłaty) 
 

 KOREKTA DEKLARACJI (na podstawie art. 81 ustawy z dnia 
 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015r. poz. 613  
z późn. zm.)                                                                                                   od……………………do ……….………. 
                                                                                               (okres, którego korekta dotyczy) 
 

 WYGAŚNIĘCIE obowiązku                                                                  …………………………………….………. 

                                                                                               (data wygaśnięcia obowiązku ) 
 

 
C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ 
 

 

 WŁAŚCICIEL 
 

 WSPÓŁWŁAŚCICIEL 
 

 UŻYTKOWNIK WIECZYSTY 
 

 JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA LUB OSOBA POSIADAJĄCA NIERUCHOMOŚĆ W 
ZARZĄDZIE LUB UŻYTKOWANIU 

  

 INNY PODMIOT WŁADAJĄCY NIERUCHOMOŚCIĄ  
 

                                                 
1 Pola jasne wypełnia składający deklarację. Deklarację należy wypełnić komputerowo lub ręcznie dużymi drukowanymi literami, kolorem czarnym 
lub niebieskim, oraz zaznaczyć właściwy kwadrat   
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D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 
* osoba fizyczna                                                        ** dotyczy składającego deklarację niebędącą osobą fizyczną  

 
RODZAJ SKŁADAJĄCEGO: 
 

  OSOBA FIZYCZNA 

  OSOBA PRAWNA 

  JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIE POSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 
 

 
IMIĘ  DRUGIE IMIĘ NAZWISKO* / PEŁNA NAZWA FIRMY** 
 
................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………….... 
 

 
IMIĘ OJCA*                ………………………….. 

 
IMIĘ MATKI*                     ………………………….. 

 

Identyfikator:  PESEL* ………………………….. NIP ** …………..……………… 

 

REGON**…………..… 
 
NUMER TELEFONU (nieobowiązkowy) 
 
………………………….. 

 
ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ (nieobowiązkowy) 
 
………………………….. 

 
ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY** SKŁADAJACEGO DEKLARACJĘ 
 

 
KRAJ 

……………………………… 

 
WOJEWÓDZTWO 

……………………………………. 

 
POWIAT 

………………………… 

 
GMINA 

…………………………….. 

 
ULICA 

………………………………………… 

 
NR DOMU 

………... 

 
NR LOKALU 

…………... 

 
MIEJSCOWOŚĆ 

………………………………… 

 
KOD POCZTOWY 

……-………………. 

 
POCZTA 

………………………… 

 
E. ADRES NIERUCHOMOŚCI,  NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY ( wypełnić w przypadku, gdy 

adres nieruchomości, na której powstają odpady jest inny niż adres zamieszkania*/siedziby**) 
 

 
GMINA 
NĘDZA 

 
ULICA 

………………………………………… 

 
NR DOMU 

………... 

 
NR LOKALU 

…………... 

 
MIEJSCOWOŚĆ 

………………………………… 

 
KOD POCZTOWY 

……-………………. 

 
POCZTA 

………………………… 

 
F. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ  (dotyczy nieruchomości 

zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi) 
 

 
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D lub E niniejszej deklaracji zamieszkuje: 
 
……………………………………………… 
(należy podać liczbę mieszkańców)  
 

 
G. OBLICZENIE WYSKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

(dotyczy nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi) 
 

 
Liczba osób 

 
Stawka miesięczna 

 
Opłata za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 
 

a b c = a * b 

1 osoba   

2 osoby   

3 osoby   

Id: 4C08CED3-032F-4FA4-BB0E-D758811702B0. Podpisany Strona 2



4 osoby   

5 osób   

… osób   
 

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi (suma 
opłat z kolumny c) 

 

 

 
WYSOKOŚĆ OPŁATY KWARTALNEJ  ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI 
 

 

 
H. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI  (dotyczy nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi innymi niż budynki mieszkalne 

jednorodzinne) 
 

 
Liczba osób 

zamieszkujących lokal 
mieszkalny 

 
Stawka miesięczna 

 
Opłata za 

gospodarowanie 
odpadami 

komunalnymi 

 
Liczba lokali 
mieszkalnych 

 
Iloczyn opłaty za 
gospodarowanie 

odpadami komunalnymi i 
liczby lokali mieszkalnych 

a b c= a * b d e = d * c 

1 osoba     

2 osoby     

3 osoby     

4 osoby     

5 osób      

… osób     

… osób     
 

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi    (suma opłat z   
kolumny e) 

 

 

 
WYSOKOŚĆ OPŁATY KWARTALNEJ  ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 

 

 
I. OBLICZENIE WYSKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

(dotyczy nieruchomości niezamieszkałych) 
 

 
Typ pojemnika 

 
Stawka miesięczna 

 
Liczba 

pojemników z 
odpadami 

komunalnymi 
odbieranymi w 
ciągu miesiąca 

 
Iloczyn stawki opłaty i 
liczby pojemników z 

odpadami komunalnymi 
odbieranymi w ciągu 

miesiąca 

a b c d = b * c 

80 l    

110/120 l    

240 l    

1 100 l    
 

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi    (suma opłat z   
kolumny d) 

 

 

 
WYSOKOŚĆ OPŁATY KWARTALNEJ  ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 

 

 
J. OBLICZENIE WYSKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

(dotyczy nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku) 

 
Liczba nieruchomości na których 

znajdują się domki letniskowe, lub 
innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe, 

wykorzystywanych jedynie przez 
część roku 

 
Stawka opłaty za rok 

 
Opłata za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 
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a b c = a *   b 

 
……..….  

  

 
Wysokość opłaty za rok za gospodarowanie odpadami komunalnymi (suma opłat z kolumny c) 

 

 

 
K. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI W CZĘŚCI ZAMIESZKAŁEJ I CZĘŚCI 

NIEZAMIESZKAŁEJ 

 
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D lub E niniejszej deklaracji, wysokość 

opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi: 
 
………………………. + ……………………………… = ………………………….. zł 
(opłata z G i H )            (opłata z I)                                (suma opłat z G lub H i I) 
 
 
(słownie złotych ……………………………………………………………………………………………………………) 
 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D lub E niniejszej deklaracji, wysokość 

opłaty kwartalnej  za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi: 
 
………………………. + ……………………………… = ………………………….. zł 
(opłata z G i H )            (opłata z I)                                (suma opłat z G lub H i I) 
 
 
(słownie złotych ……………………………………………………………………………………………………………) 
 
 

 

 
L. ZAŁĄCZNIKI (należy wymienić rodzaj załącznika) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

M. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 
SKŁADAJACEGO DEKLARACJĘ 
 

Imię i nazwisko 
 

Data Podpis 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
N. ADNOTACJE URZĘDU 
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Pouczenie: 
 
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 
czerwca 1966r.  o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 599 z późn. zm.) 
 
Objaśnienia 
 

1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Nędza deklarację  o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w  terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości 
pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości 
właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do  Wójta Gminy Nędza nową deklarację    w terminie 14 dni od 
dnia nastąpienia zmiany.  

3. Jeżeli deklaracją objęta jest nieruchomość będąca współwłasnością, współwłaściciele mogą złożyć wspólnie jedną 
deklarację; w takim przypadku w części D deklaracji należy wpisać dane jednego z nich, zaś dane pozostałych 
współwłaścicieli składających deklarację należy podać w załączniku do deklaracji. Dane każdego z tych 
współwłaścicieli należy umieścić w osobnym załączniku. Wszyscy współwłaściciele składający wspólną deklarację 
podpisują deklarację w części M deklaracji podając datę składania podpisu. W przypadku braku możliwości złożenia 
wspólnej deklaracji przez wszystkich współwłaścicieli, wspólną deklarację może złożyć część współwłaścicieli, 
wówczas pozostali współwłaściciele, którzy nie złożyli wspólnej deklaracji zobowiązani są złożyć odrębne deklaracje. 
Jeżeli współwłaściciele nie składają wspólnej deklaracji każdy z nich zobowiązany jest złożyć odrębną deklarację.    

4. Niniejszą deklarację należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Nędza  ul. Jana III Sobieskiego 5, przesłać drogą 
pocztową na wyżej wskazany adres lub przesłać drogą elektroniczną. 

5. Załącznikami do deklaracji w szczególności są: 
a. pełnomocnictwo w  przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika. 

 
 

Część F, G 
Wypełnia właściciel nieruchomości jednorodzinnej, na której zamieszkują mieszkańcy. Wymieniona w części G opłata za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz 
stawki opłaty ustalonej uchwałą Rady Gminy Nędza w sprawie  wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. 
 
 
Część H 
Wypełniają spółdzielnie, Wspólnoty Mieszkaniowe oraz właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 
innymi niż budynki mieszkalne jednorodzinne. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi  sumę iloczynów 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i liczby lokali mieszkalnych  obliczoną według stawek opłaty ustalonych 
uchwałą Rady Gminy Nędza w sprawie  wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia stawki takiej opłaty. 
 
Część I 
Wypełnia właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, ale powstają odpady komunalne. Dotyczy to 
nieruchomości, na której prowadzona jest np. działalność gospodarcza, publiczna lub społeczna. Wymieniona w części I opłata 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników z odpadami komunalnymi 
odbieranymi z danej nieruchomości w ciągu miesiąca oraz stawki opłaty ustalonej uchwałą Rady Gminy Nędza w sprawie  
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. 
 
 
Część J 
Wypełnia właściciel nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na 
cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku. Opłata stanowi ryczałtową stawkę opłaty 
ustaloną uchwałą Rady Gminy Nędza w sprawie  wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz ustalenia stawki takiej opłaty. 
 
 
Część K 
Wypełnia właściciel nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą oraz w części stanowi nieruchomość 
niezamieszkałą. Wymieniona w części K  opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat obliczonych 
w częściach G i I  bądź H i I. 
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Załącznik do 
DEKLARACJI  

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 
ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 
 

 
D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
 

 
IMIĘ  DRUGIE IMIĘ NAZWISKO* / PEŁNA NAZWA FIRMY** 
................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………….... 
 

 
IMIĘ OJCA*                ………………………….. 

 
IMIĘ MATKI*                     ………………………….. 

 

Identyfikator:  PESEL* ………………………….. NIP ** …………..……………… 

 

REGON**…………..… 
 
NUMER TELEFONU (nieobowiązkowy) 
 
………………………….. 

 
ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ (nieobowiązkowy) 
 
………………………….. 
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Załącznik Nr nr 2 do Uchwały Nr XLII-240-2016

Rady Gminy Nędza

z dnia 16 grudnia 2016 r.

Układ informacji i powiazań miedzy danymi w deklaracji w formacje XML

<akapit nr="1" wyrownanie="do-prawej"/>

<srodtytul>DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI

<indeks-gorny>

<wytluszczenie>#</wytluszczenie>

</indeks-gorny>

</srodtytul>

<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="tak">

<kolumny-podzial>

<kolumna-szerokosc>119.25</kolumna-szerokosc>

<kolumna-szerokosc>342</kolumna-szerokosc>

</kolumny-podzial>

<wiersz>

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="nie" obramowanie-dolne="nie" 
obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-prawej" rozmiar-
czcionki="8">

<akapit/>

<akapit wyrownanie="do-prawej">Podstawa prawna:</akapit>

</komorka>

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="nie" 
obramowanie-lewe="nie" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8">

<akapit/>

<akapit wyrownanie="do-lewej">Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach ( t.j. Dz. U. z 2016r., poz.250 z późn. zm.)</akapit>

</komorka>

</wiersz>

<wiersz>

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="nie" obramowanie-dolne="nie" 
obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-prawej" rozmiar-
czcionki="8">

<akapit wyrownanie="do-prawej">Składający:</akapit>

</komorka>

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="nie" 
obramowanie-lewe="nie" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8">

<akapit wyrownanie="do-lewej">Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości , 
współwłaścicieli , użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających 
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nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu , a także innych podmiotów władających nieruchomością 
położonych na terenie Gminy Nędza</akapit>

</komorka>

</wiersz>

<wiersz>

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="nie" obramowanie-dolne="nie" 
obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-prawej" rozmiar-
czcionki="8">

<akapit wyrownanie="do-prawej">Miejsce składania:</akapit>

</komorka>

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="nie" 
obramowanie-lewe="nie" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8">

<akapit wyrownanie="do-lewej">Urząd Gminy Nędza , ul. Jana III Sobieskiego 5 , 47-440 
Nędza</akapit>

</komorka>

</wiersz>

<wiersz>

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="nie" obramowanie-dolne="tak" 
obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-prawej" rozmiar-
czcionki="8">

<akapit wyrownanie="do-prawej">Termin składania:</akapit>

</komorka>

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" 
obramowanie-lewe="nie" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8">

<akapit wyrownanie="do-lewej">terminy określone w art. 6m ust 1 i 2 ustawy</akapit>

</komorka>

</wiersz>

</tabela-word>

<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="tak">

<kolumny-podzial>

<kolumna-szerokosc>461.25</kolumna-szerokosc>

</kolumny-podzial>

<wiersz wysokosc="24.5" wysokosc-typ="atLeast">

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" 
obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-
czcionki="10">

<akapit/>

<akapit wyrownanie="do-lewej">A.

<wytluszczenie>ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI</wytluszczenie>

</akapit>

</komorka>

</wiersz>

<wiersz wysokosc="17.25" wysokosc-typ="atLeast">
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<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" 
obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-
czcionki="10">

<akapit/>

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<wytluszczenie>Wójt Gminy Nędza ul. Jana III Sobieskiego 5 47-440 Nędza</wytluszczenie>

</akapit>

</komorka>

</wiersz>

</tabela-word>

<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="tak">

<kolumny-podzial>

<kolumna-szerokosc>105</kolumna-szerokosc>

<kolumna-szerokosc>34.5</kolumna-szerokosc>

<kolumna-szerokosc>10.5</kolumna-szerokosc>

<kolumna-szerokosc>3.75</kolumna-szerokosc>

<kolumna-szerokosc>55.5</kolumna-szerokosc>

<kolumna-szerokosc>20.25</kolumna-szerokosc>

<kolumna-szerokosc>64.5</kolumna-szerokosc>

<kolumna-szerokosc>14.25</kolumna-szerokosc>

<kolumna-szerokosc>4.5</kolumna-szerokosc>

<kolumna-szerokosc>3</kolumna-szerokosc>

<kolumna-szerokosc>6</kolumna-szerokosc>

<kolumna-szerokosc>18</kolumna-szerokosc>

<kolumna-szerokosc>14.25</kolumna-szerokosc>

<kolumna-szerokosc>12</kolumna-szerokosc>

<kolumna-szerokosc>19.5</kolumna-szerokosc>

<kolumna-szerokosc>78</kolumna-szerokosc>

<kolumna-szerokosc>3</kolumna-szerokosc>

</kolumny-podzial>

<wiersz>

<komorka scal-poziomo="17" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-
czcionki="10">

<akapit/>

<akapit wyrownanie="do-lewej">B.

<wytluszczenie>OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI </wytluszczenie>

</akapit>

</komorka>

</wiersz>

<wiersz>
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<komorka scal-poziomo="17" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-
czcionki="10">

<akapit wyrownanie="do-lewej">Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć 
właściwy kwadrat) :</akapit>

<akapit/>

<akapit wyrownanie="do-lewej">�DEKLARACJA (na podstawie art. 6m ust 1 ustawy z dnia </akapit>

<akapit wyrownanie="do-lewej">13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) 
…………………………………….……….</akapit>

<akapit wyrownanie="do-lewej"> (data powstania obowiązku opłaty)</akapit>

<akapit/>

<akapit wyrownanie="do-lewej">�NOWA DEKLARACJA (na podstawie art. 6m ust 2 ustawy z dnia 
</akapit>

<akapit wyrownanie="do-lewej">13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) 
…………………………………………….</akapit>

<akapit wyrownanie="do-lewej"> (data powstania obowiązku opłaty)</akapit>

<akapit/>

<akapit wyrownanie="do-lewej">�KOREKTA DEKLARACJI (na podstawie art. 81 ustawy z 
dnia</akapit>

<akapit wyrownanie="do-lewej"> 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015r. poz. 613 
</akapit>

<akapit wyrownanie="do-lewej">z późn. zm.) od……………………do ……….……….</akapit>

<akapit wyrownanie="do-lewej"> (okres, którego korekta dotyczy)</akapit>

<akapit/>

<akapit wyrownanie="do-lewej">�WYGAŚNIĘCIE obowiązku 
…………………………………….……….</akapit>

<akapit wyrownanie="do-lewej"> (data wygaśnięcia obowiązku )</akapit>

</komorka>

</wiersz>

<wiersz>

<komorka scal-poziomo="17" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-
czcionki="10">

<akapit/>

<akapit wyrownanie="do-lewej">C.

<wytluszczenie>SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ</wytluszczenie>

</akapit>

</komorka>

</wiersz>

<wiersz>

<komorka scal-poziomo="17" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-
czcionki="10">

<akapit/>
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<akapit wyrownanie="do-lewej">�WŁAŚCICIEL</akapit>

<akapit/>

<akapit wyrownanie="do-lewej">�WSPÓŁWŁAŚCICIEL</akapit>

<akapit/>

<akapit wyrownanie="do-lewej">�UŻYTKOWNIK WIECZYSTY</akapit>

<akapit/>

<akapit wyrownanie="do-lewej">�JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA LUB OSOBA POSIADAJĄCA 
NIERUCHOMOŚĆ W ZARZĄDZIE LUB UŻYTKOWANIU</akapit>

<akapit/>

<akapit wyrownanie="do-lewej">�INNY PODMIOT WŁADAJĄCY NIERUCHOMOŚCIĄ </akapit>

</komorka>

</wiersz>

<wiersz>

<komorka scal-poziomo="17" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-
czcionki="10">

<akapit/>

<akapit wyrownanie="do-lewej">D.

<wytluszczenie>DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ</wytluszczenie>

</akapit>

<akapit/>

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<wytluszczenie>* osoba fizyczna ** dotyczy składającego deklarację niebędącą osobą fizyczną 
</wytluszczenie>

</akapit>

</komorka>

</wiersz>

<wiersz>

<komorka scal-poziomo="17" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-
czcionki="8">

<akapit/>

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<wytluszczenie>RODZAJ SKŁADAJĄCEGO:</wytluszczenie>

</akapit>

<akapit/>

<akapit wyrownanie="do-lewej"> OSOBA FIZYCZNA</akapit>

<akapit wyrownanie="do-lewej"> OSOBA PRAWNA</akapit>

<akapit wyrownanie="do-lewej"> JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIE POSIADAJĄCA 
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</akapit>

</komorka>

</wiersz>
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<wiersz>

<komorka scal-poziomo="17" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-
czcionki="8">

<akapit/>

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<wytluszczenie>IMIĘ DRUGIE IMIĘ NAZWISKO* / PEŁNA NAZWA FIRMY**</wytluszczenie>

</akapit>

<akapit/>

<akapit wyrownanie="do-
lewej">................................................................................................................................................................
</akapit>

<akapit wyrownanie="do-
lewej">…………………………………………………………………………………………………………
………....</akapit>

</komorka>

</wiersz>

<wiersz>

<komorka scal-poziomo="6" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-
czcionki="8">

<akapit/>

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<wytluszczenie>IMIĘ OJCA* </wytluszczenie>

…………………………..</akapit>

</komorka>

<komorka scal-poziomo="11" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-
czcionki="8">

<akapit/>

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<wytluszczenie>IMIĘ MATKI* </wytluszczenie>

…………………………..</akapit>

</komorka>

</wiersz>

<wiersz>

<komorka scal-poziomo="13" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-
czcionki="8">

<akapit/>

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<wytluszczenie>Identyfikator: PESEL* </wytluszczenie>

…………………………..

<wytluszczenie> NIP ** </wytluszczenie>
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…………..………………</akapit>

</komorka>

<komorka scal-poziomo="4" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-
czcionki="8">

<akapit/>

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<wytluszczenie>REGON**</wytluszczenie>

…………..…</akapit>

</komorka>

</wiersz>

<wiersz>

<komorka scal-poziomo="6" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-
czcionki="8">

<akapit/>

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<wytluszczenie>NUMER TELEFONU (nieobowiązkowy)</wytluszczenie>

</akapit>

<akapit/>

<akapit wyrownanie="do-lewej">…………………………..</akapit>

</komorka>

<komorka scal-poziomo="11" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-
czcionki="8">

<akapit/>

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<wytluszczenie>ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ (nieobowiązkowy)</wytluszczenie>

</akapit>

<akapit/>

<akapit wyrownanie="do-lewej">…………………………..</akapit>

</komorka>

</wiersz>

<wiersz>

<komorka scal-poziomo="17" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-
czcionki="10">

<akapit/>

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<wytluszczenie>ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY** SKŁADAJACEGO 
DEKLARACJĘ</wytluszczenie>

</akapit>

</komorka>
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</wiersz>

<wiersz>

<komorka scal-poziomo="3" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-
czcionki="10">

<akapit/>

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<wytluszczenie>KRAJ</wytluszczenie>

</akapit>

<akapit wyrownanie="do-lewej">………………………………</akapit>

</komorka>

<komorka scal-poziomo="9" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-
czcionki="10">

<akapit/>

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<wytluszczenie>WOJEWÓDZTWO</wytluszczenie>

</akapit>

<akapit wyrownanie="do-lewej">…………………………………….</akapit>

</komorka>

<komorka scal-poziomo="5" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-
czcionki="10">

<akapit/>

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<wytluszczenie>POWIAT</wytluszczenie>

</akapit>

<akapit wyrownanie="do-lewej">…………………………</akapit>

</komorka>

</wiersz>

<wiersz>

<komorka scal-poziomo="3" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-
czcionki="10">

<akapit/>

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<wytluszczenie>GMINA</wytluszczenie>

</akapit>

<akapit wyrownanie="do-lewej">……………………………..</akapit>

</komorka>

<komorka scal-poziomo="8" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-
czcionki="10">
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<akapit/>

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<wytluszczenie>ULICA</wytluszczenie>

</akapit>

<akapit wyrownanie="do-lewej">…………………………………………</akapit>

</komorka>

<komorka scal-poziomo="4" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-
czcionki="10">

<akapit/>

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<wytluszczenie>NR DOMU</wytluszczenie>

</akapit>

<akapit wyrownanie="do-lewej">………...</akapit>

</komorka>

<komorka scal-poziomo="2" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-
czcionki="10">

<akapit/>

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<wytluszczenie>NR LOKALU</wytluszczenie>

</akapit>

<akapit wyrownanie="do-lewej">…………...</akapit>

</komorka>

</wiersz>

<wiersz>

<komorka scal-poziomo="3" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-
czcionki="10">

<akapit/>

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<wytluszczenie>MIEJSCOWOŚĆ</wytluszczenie>

</akapit>

<akapit wyrownanie="do-lewej">…………………………………</akapit>

</komorka>

<komorka scal-poziomo="6" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-
czcionki="10">

<akapit/>

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<wytluszczenie>KOD POCZTOWY</wytluszczenie>

</akapit>
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<akapit wyrownanie="do-lewej">……-……………….</akapit>

</komorka>

<komorka scal-poziomo="8" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-
czcionki="10">

<akapit/>

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<wytluszczenie>POCZTA</wytluszczenie>

</akapit>

<akapit wyrownanie="do-lewej">…………………………</akapit>

</komorka>

</wiersz>

<wiersz>

<komorka scal-poziomo="17" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-
czcionki="10">

<akapit/>

<akapit wyrownanie="do-lewej">E.

<wytluszczenie>ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY ( wypełnić w 
przypadku, gdy adres nieruchomości, na której powstają odpady jest inny niż adres 
zamieszkania*/siedziby**)</wytluszczenie>

</akapit>

</komorka>

</wiersz>

<wiersz>

<komorka scal-poziomo="3" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-
czcionki="10">

<akapit/>

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<wytluszczenie>GMINA</wytluszczenie>

</akapit>

<akapit wyrownanie="do-lewej">NĘDZA</akapit>

</komorka>

<komorka scal-poziomo="8" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-
czcionki="10">

<akapit/>

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<wytluszczenie>ULICA</wytluszczenie>

</akapit>

<akapit wyrownanie="do-lewej">…………………………………………</akapit>

</komorka>
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<komorka scal-poziomo="4" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-
czcionki="10">

<akapit/>

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<wytluszczenie>NR DOMU</wytluszczenie>

</akapit>

<akapit wyrownanie="do-lewej">………...</akapit>

</komorka>

<komorka scal-poziomo="2" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-
czcionki="10">

<akapit/>

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<wytluszczenie>NR LOKALU</wytluszczenie>

</akapit>

<akapit wyrownanie="do-lewej">…………...</akapit>

</komorka>

</wiersz>

<wiersz>

<komorka scal-poziomo="3" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-
czcionki="10">

<akapit/>

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<wytluszczenie>MIEJSCOWOŚĆ</wytluszczenie>

</akapit>

<akapit wyrownanie="do-lewej">…………………………………</akapit>

</komorka>

<komorka scal-poziomo="5" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-
czcionki="10">

<akapit/>

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<wytluszczenie>KOD POCZTOWY</wytluszczenie>

</akapit>

<akapit wyrownanie="do-lewej">……-……………….</akapit>

</komorka>

<komorka scal-poziomo="9" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-
czcionki="10">

<akapit/>

<akapit wyrownanie="do-lewej">
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<wytluszczenie>POCZTA</wytluszczenie>

</akapit>

<akapit wyrownanie="do-lewej">…………………………</akapit>

</komorka>

</wiersz>

<wiersz>

<komorka scal-poziomo="17" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-
czcionki="10">

<akapit/>

<akapit wyrownanie="do-lewej">F.

<wytluszczenie>OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ 
</wytluszczenie>

(dotyczy nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi)</akapit>

</komorka>

</wiersz>

<wiersz>

<komorka scal-poziomo="17" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-
czcionki="8">

<akapit/>

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<wytluszczenie>Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D lub E niniejszej 
deklaracji zamieszkuje:</wytluszczenie>

</akapit>

<akapit/>

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<wytluszczenie>………………………………………………</wytluszczenie>

</akapit>

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<wytluszczenie>(należy podać liczbę mieszkańców) </wytluszczenie>

</akapit>

</komorka>

</wiersz>

<wiersz>

<komorka scal-poziomo="17" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-
czcionki="10">

<akapit/>

<akapit wyrownanie="do-lewej">G.

<wytluszczenie>OBLICZENIE WYSKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI </wytluszczenie>

(dotyczy nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi)</akapit>
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</komorka>

</wiersz>

<wiersz>

<komorka scal-poziomo="2" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" 
rozmiar-czcionki="8">

<akapit/>

<akapit wyrownanie="wysrodkowane">Liczba osób</akapit>

</komorka>

<komorka scal-poziomo="8" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" 
rozmiar-czcionki="8">

<akapit/>

<akapit wyrownanie="wysrodkowane">Stawka miesięczna</akapit>

</komorka>

<komorka scal-poziomo="7" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" 
rozmiar-czcionki="8">

<akapit/>

<akapit wyrownanie="wysrodkowane">Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</akapit>

</komorka>

</wiersz>

<wiersz>

<komorka scal-poziomo="2" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" 
rozmiar-czcionki="10">

<akapit wyrownanie="wysrodkowane">

<kursywa>a</kursywa>

</akapit>

</komorka>

<komorka scal-poziomo="8" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" 
rozmiar-czcionki="10">

<akapit wyrownanie="wysrodkowane">

<kursywa>b</kursywa>

</akapit>

</komorka>

<komorka scal-poziomo="7" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" 
rozmiar-czcionki="10">

<akapit wyrownanie="wysrodkowane">

<kursywa>c = a * b</kursywa>

</akapit>

</komorka>
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</wiersz>

<wiersz>

<komorka scal-poziomo="2" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" 
rozmiar-czcionki="10">

<akapit wyrownanie="wysrodkowane">

<wytluszczenie>1 osoba</wytluszczenie>

</akapit>

</komorka>

<komorka scal-poziomo="8" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" 
rozmiar-czcionki="10"/>

<komorka scal-poziomo="7" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" 
rozmiar-czcionki="10"/>

</wiersz>

<wiersz>

<komorka scal-poziomo="2" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" 
rozmiar-czcionki="10">

<akapit wyrownanie="wysrodkowane">

<wytluszczenie>2 osoby</wytluszczenie>

</akapit>

</komorka>

<komorka scal-poziomo="8" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" 
rozmiar-czcionki="10"/>

<komorka scal-poziomo="7" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" 
rozmiar-czcionki="10"/>

</wiersz>

<wiersz>

<komorka scal-poziomo="2" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" 
rozmiar-czcionki="10">

<akapit wyrownanie="wysrodkowane">

<wytluszczenie>3 osoby</wytluszczenie>

</akapit>

</komorka>

<komorka scal-poziomo="8" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" 
rozmiar-czcionki="10"/>

<komorka scal-poziomo="7" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" 
rozmiar-czcionki="10"/>
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</wiersz>

<wiersz>

<komorka scal-poziomo="2" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" 
rozmiar-czcionki="10">

<akapit wyrownanie="wysrodkowane">

<wytluszczenie>4 osoby</wytluszczenie>

</akapit>

</komorka>

<komorka scal-poziomo="8" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" 
rozmiar-czcionki="10"/>

<komorka scal-poziomo="7" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" 
rozmiar-czcionki="10"/>

</wiersz>

<wiersz>

<komorka scal-poziomo="2" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" 
rozmiar-czcionki="10">

<akapit wyrownanie="wysrodkowane">

<wytluszczenie>5 osób</wytluszczenie>

</akapit>

</komorka>

<komorka scal-poziomo="8" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" 
rozmiar-czcionki="10"/>

<komorka scal-poziomo="7" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" 
rozmiar-czcionki="10"/>

</wiersz>

<wiersz>

<komorka scal-poziomo="2" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" 
rozmiar-czcionki="10">

<akapit wyrownanie="wysrodkowane">

<wytluszczenie>… osób</wytluszczenie>

</akapit>

</komorka>

<komorka scal-poziomo="8" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" 
rozmiar-czcionki="10"/>

<komorka scal-poziomo="7" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" 
rozmiar-czcionki="10"/>
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</wiersz>

<wiersz>

<komorka scal-poziomo="10" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" 
rozmiar-czcionki="8">

<akapit/>

<akapit wyrownanie="wysrodkowane">Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi (suma opłat z kolumny c)</akapit>

</komorka>

<komorka scal-poziomo="7" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" 
rozmiar-czcionki="8"/>

</wiersz>

<wiersz>

<komorka scal-poziomo="10" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" 
rozmiar-czcionki="8">

<akapit/>

<akapit wyrownanie="wysrodkowane">WYSOKOŚĆ OPŁATY

<wytluszczenie>KWARTALNEJ</wytluszczenie>

ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI</akapit>

</komorka>

<komorka scal-poziomo="7" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" 
rozmiar-czcionki="8"/>

</wiersz>

<wiersz>

<komorka scal-poziomo="17" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-
czcionki="10">

<akapit/>

<akapit wyrownanie="do-lewej">H.

<wytluszczenie>OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI </wytluszczenie>

(dotyczy nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi innymi niż budynki mieszkalne 
jednorodzinne)</akapit>

</komorka>

</wiersz>

<wiersz>

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" 
obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-
czcionki="8">

<akapit/>

<akapit wyrownanie="wysrodkowane">Liczba osób zamieszkujących lokal mieszkalny</akapit>
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</komorka>

<komorka scal-poziomo="4" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" 
rozmiar-czcionki="8">

<akapit/>

<akapit wyrownanie="wysrodkowane">Stawka miesięczna</akapit>

</komorka>

<komorka scal-poziomo="2" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" 
rozmiar-czcionki="8">

<akapit/>

<akapit wyrownanie="wysrodkowane">Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</akapit>

</komorka>

<komorka scal-poziomo="7" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" 
rozmiar-czcionki="8">

<akapit/>

<akapit wyrownanie="wysrodkowane">Liczba lokali mieszkalnych</akapit>

</komorka>

<komorka scal-poziomo="3" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" 
rozmiar-czcionki="8">

<akapit/>

<akapit wyrownanie="wysrodkowane">Iloczyn opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i 
liczby lokali mieszkalnych</akapit>

</komorka>

</wiersz>

<wiersz>

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" 
obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-
czcionki="10">

<akapit wyrownanie="wysrodkowane">

<kursywa>a</kursywa>

</akapit>

</komorka>

<komorka scal-poziomo="4" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" 
rozmiar-czcionki="10">

<akapit wyrownanie="wysrodkowane">

<kursywa>b</kursywa>

</akapit>

</komorka>
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<komorka scal-poziomo="2" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" 
rozmiar-czcionki="10">

<akapit wyrownanie="wysrodkowane">

<kursywa>c= a * b</kursywa>

</akapit>

</komorka>

<komorka scal-poziomo="7" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" 
rozmiar-czcionki="10">

<akapit wyrownanie="wysrodkowane">

<kursywa>d</kursywa>

</akapit>

</komorka>

<komorka scal-poziomo="3" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" 
rozmiar-czcionki="10">

<akapit wyrownanie="wysrodkowane">

<kursywa>e = d * c</kursywa>

</akapit>

</komorka>

</wiersz>

<wiersz>

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" 
obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-
czcionki="10">

<akapit wyrownanie="wysrodkowane">

<wytluszczenie>1 osoba</wytluszczenie>

</akapit>

</komorka>

<komorka scal-poziomo="4" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" 
rozmiar-czcionki="10"/>

<komorka scal-poziomo="2" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" 
rozmiar-czcionki="10"/>

<komorka scal-poziomo="7" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" 
rozmiar-czcionki="10"/>

<komorka scal-poziomo="3" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" 
rozmiar-czcionki="10"/>

</wiersz>

<wiersz>
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<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" 
obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-
czcionki="10">

<akapit wyrownanie="wysrodkowane">

<wytluszczenie>2 osoby</wytluszczenie>

</akapit>

</komorka>

<komorka scal-poziomo="4" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" 
rozmiar-czcionki="10"/>

<komorka scal-poziomo="2" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" 
rozmiar-czcionki="10"/>

<komorka scal-poziomo="7" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" 
rozmiar-czcionki="10"/>

<komorka scal-poziomo="3" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" 
rozmiar-czcionki="10"/>

</wiersz>

<wiersz>

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" 
obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-
czcionki="10">

<akapit wyrownanie="wysrodkowane">

<wytluszczenie>3 osoby</wytluszczenie>

</akapit>

</komorka>

<komorka scal-poziomo="4" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" 
rozmiar-czcionki="10"/>

<komorka scal-poziomo="2" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" 
rozmiar-czcionki="10"/>

<komorka scal-poziomo="7" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" 
rozmiar-czcionki="10"/>

<komorka scal-poziomo="3" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" 
rozmiar-czcionki="10"/>

</wiersz>

<wiersz>

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" 
obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-
czcionki="10">

<akapit wyrownanie="wysrodkowane">

<wytluszczenie>4 osoby</wytluszczenie>
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</akapit>

</komorka>

<komorka scal-poziomo="4" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" 
rozmiar-czcionki="10"/>

<komorka scal-poziomo="2" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" 
rozmiar-czcionki="10"/>

<komorka scal-poziomo="7" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" 
rozmiar-czcionki="10"/>

<komorka scal-poziomo="3" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" 
rozmiar-czcionki="10"/>

</wiersz>

<wiersz>

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" 
obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-
czcionki="10">

<akapit wyrownanie="wysrodkowane">

<wytluszczenie>5 osób </wytluszczenie>

</akapit>

</komorka>

<komorka scal-poziomo="4" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" 
rozmiar-czcionki="10"/>

<komorka scal-poziomo="2" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" 
rozmiar-czcionki="10"/>

<komorka scal-poziomo="7" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" 
rozmiar-czcionki="10"/>

<komorka scal-poziomo="3" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" 
rozmiar-czcionki="10"/>

</wiersz>

<wiersz>

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" 
obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-
czcionki="10">

<akapit wyrownanie="wysrodkowane">

<wytluszczenie>… osób</wytluszczenie>

</akapit>

</komorka>

<komorka scal-poziomo="4" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" 
rozmiar-czcionki="10"/>
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<komorka scal-poziomo="2" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" 
rozmiar-czcionki="10"/>

<komorka scal-poziomo="7" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" 
rozmiar-czcionki="10"/>

<komorka scal-poziomo="3" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" 
rozmiar-czcionki="10"/>

</wiersz>

<wiersz>

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" 
obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-
czcionki="10">

<akapit wyrownanie="wysrodkowane">

<wytluszczenie>… osób</wytluszczenie>

</akapit>

</komorka>

<komorka scal-poziomo="4" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" 
rozmiar-czcionki="10"/>

<komorka scal-poziomo="2" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" 
rozmiar-czcionki="10"/>

<komorka scal-poziomo="7" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" 
rozmiar-czcionki="10"/>

<komorka scal-poziomo="3" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" 
rozmiar-czcionki="10"/>

</wiersz>

<wiersz>

<komorka scal-poziomo="14" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" 
rozmiar-czcionki="8">

<akapit/>

<akapit wyrownanie="wysrodkowane">Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi (suma opłat z kolumny e)</akapit>

</komorka>

<komorka scal-poziomo="3" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" 
rozmiar-czcionki="8"/>

</wiersz>

<wiersz>

<komorka scal-poziomo="14" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" 
rozmiar-czcionki="8">
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<akapit/>

<akapit wyrownanie="wysrodkowane">WYSOKOŚĆ OPŁATY

<wytluszczenie>KWARTALNEJ</wytluszczenie>

ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI</akapit>

</komorka>

<komorka scal-poziomo="3" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" 
rozmiar-czcionki="8"/>

</wiersz>

<wiersz>

<komorka scal-poziomo="17" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-
czcionki="10">

<akapit/>

<akapit wyrownanie="do-lewej">I.

<wytluszczenie>OBLICZENIE WYSKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI </wytluszczenie>

(dotyczy nieruchomości niezamieszkałych)</akapit>

</komorka>

</wiersz>

<wiersz>

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" 
obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-
czcionki="8">

<akapit/>

<akapit wyrownanie="wysrodkowane">Typ pojemnika</akapit>

</komorka>

<komorka scal-poziomo="6" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" 
rozmiar-czcionki="8">

<akapit/>

<akapit wyrownanie="wysrodkowane">Stawka miesięczna</akapit>

</komorka>

<komorka scal-poziomo="7" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" 
rozmiar-czcionki="8">

<akapit/>

<akapit wyrownanie="wysrodkowane">Liczba pojemników z odpadami komunalnymi odbieranymi w 
ciągu miesiąca</akapit>

</komorka>

<komorka scal-poziomo="3" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" 
rozmiar-czcionki="8">

<akapit/>
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<akapit wyrownanie="wysrodkowane">Iloczyn stawki opłaty i liczby pojemników z odpadami 
komunalnymi odbieranymi w ciągu miesiąca</akapit>

</komorka>

</wiersz>

<wiersz>

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" 
obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-
czcionki="10">

<akapit wyrownanie="wysrodkowane">

<kursywa>a</kursywa>

</akapit>

</komorka>

<komorka scal-poziomo="6" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" 
rozmiar-czcionki="10">

<akapit wyrownanie="wysrodkowane">

<kursywa>b</kursywa>

</akapit>

</komorka>

<komorka scal-poziomo="7" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" 
rozmiar-czcionki="10">

<akapit wyrownanie="wysrodkowane">

<kursywa>c</kursywa>

</akapit>

</komorka>

<komorka scal-poziomo="3" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" 
rozmiar-czcionki="10">

<akapit wyrownanie="wysrodkowane">

<kursywa>d = b * c</kursywa>

</akapit>

</komorka>

</wiersz>

<wiersz>

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" 
obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-
czcionki="10">

<akapit wyrownanie="wysrodkowane">

<wytluszczenie>80 l</wytluszczenie>

</akapit>

</komorka>
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<komorka scal-poziomo="6" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" 
rozmiar-czcionki="10"/>

<komorka scal-poziomo="7" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" 
rozmiar-czcionki="10"/>

<komorka scal-poziomo="3" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" 
rozmiar-czcionki="10"/>

</wiersz>

<wiersz>

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" 
obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-
czcionki="10">

<akapit wyrownanie="wysrodkowane">

<wytluszczenie>110/120 l</wytluszczenie>

</akapit>

</komorka>

<komorka scal-poziomo="6" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" 
rozmiar-czcionki="10"/>

<komorka scal-poziomo="7" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" 
rozmiar-czcionki="10"/>

<komorka scal-poziomo="3" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" 
rozmiar-czcionki="10"/>

</wiersz>

<wiersz>

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" 
obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-
czcionki="10">

<akapit wyrownanie="wysrodkowane">

<wytluszczenie>240 l</wytluszczenie>

</akapit>

</komorka>

<komorka scal-poziomo="6" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" 
rozmiar-czcionki="10"/>

<komorka scal-poziomo="7" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" 
rozmiar-czcionki="10"/>

<komorka scal-poziomo="3" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" 
rozmiar-czcionki="10"/>

</wiersz>

<wiersz>
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<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" 
obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-
czcionki="10">

<akapit wyrownanie="wysrodkowane">

<wytluszczenie>1 100 l</wytluszczenie>

</akapit>

</komorka>

<komorka scal-poziomo="6" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" 
rozmiar-czcionki="10"/>

<komorka scal-poziomo="7" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" 
rozmiar-czcionki="10"/>

<komorka scal-poziomo="3" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" 
rozmiar-czcionki="10"/>

</wiersz>

<wiersz>

<komorka scal-poziomo="14" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" 
rozmiar-czcionki="8">

<akapit/>

<akapit wyrownanie="wysrodkowane">Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi (suma opłat z kolumny d)</akapit>

</komorka>

<komorka scal-poziomo="3" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" 
rozmiar-czcionki="8"/>

</wiersz>

<wiersz>

<komorka scal-poziomo="14" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" 
rozmiar-czcionki="8">

<akapit/>

<akapit wyrownanie="wysrodkowane">WYSOKOŚĆ OPŁATY

<wytluszczenie>KWARTALNEJ</wytluszczenie>

ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI</akapit>

</komorka>

<komorka scal-poziomo="3" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" 
rozmiar-czcionki="8"/>

</wiersz>

<wiersz>

<komorka scal-poziomo="17" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-
czcionki="10">
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<akapit/>

<akapit wyrownanie="do-lewej">J.

<wytluszczenie>OBLICZENIE WYSKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI </wytluszczenie>

(dotyczy nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część 
roku)</akapit>

</komorka>

</wiersz>

<wiersz>

<komorka scal-poziomo="2" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" 
rozmiar-czcionki="8">

<akapit/>

<akapit wyrownanie="wysrodkowane">Liczba nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, 
lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych 
jedynie przez część roku</akapit>

</komorka>

<komorka scal-poziomo="8" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" 
rozmiar-czcionki="8">

<akapit/>

<akapit wyrownanie="wysrodkowane">Stawka opłaty za rok</akapit>

</komorka>

<komorka scal-poziomo="7" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" 
rozmiar-czcionki="8">

<akapit/>

<akapit wyrownanie="wysrodkowane">Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</akapit>

</komorka>

</wiersz>

<wiersz>

<komorka scal-poziomo="2" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" 
rozmiar-czcionki="10">

<akapit wyrownanie="wysrodkowane">

<kursywa>a</kursywa>

</akapit>

</komorka>

<komorka scal-poziomo="8" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" 
rozmiar-czcionki="10">

<akapit wyrownanie="wysrodkowane">

<kursywa>b</kursywa>
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</akapit>

</komorka>

<komorka scal-poziomo="7" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" 
rozmiar-czcionki="10">

<akapit wyrownanie="wysrodkowane">

<kursywa>c = a * b</kursywa>

</akapit>

</komorka>

</wiersz>

<wiersz>

<komorka scal-poziomo="2" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" 
rozmiar-czcionki="10">

<akapit/>

<akapit wyrownanie="wysrodkowane">……..…. </akapit>

</komorka>

<komorka scal-poziomo="8" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" 
rozmiar-czcionki="10"/>

<komorka scal-poziomo="7" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" 
rozmiar-czcionki="10"/>

</wiersz>

<wiersz>

<komorka scal-poziomo="14" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" 
rozmiar-czcionki="8">

<akapit/>

<akapit wyrownanie="wysrodkowane">Wysokość opłaty za rok za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi (suma opłat z kolumny c)</akapit>

</komorka>

<komorka scal-poziomo="3" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" 
rozmiar-czcionki="10"/>

</wiersz>

<wiersz>

<komorka scal-poziomo="17" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-
czcionki="10">

<akapit/>

<akapit wyrownanie="do-lewej">K.

<wytluszczenie>OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI W CZĘŚCI ZAMIESZKAŁEJ 
I CZĘŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ</wytluszczenie>

</akapit>
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</komorka>

</wiersz>

<wiersz>

<komorka scal-poziomo="17" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-
czcionki="10">

<akapit/>

<akapit wyrownanie="do-lewej">Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D lub E 
niniejszej deklaracji, wysokość

<wytluszczenie>opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi</wytluszczenie>

wynosi:</akapit>

<akapit/>

<akapit wyrownanie="do-lewej">………………………. + ……………………………… = 
………………………….. zł</akapit>

<akapit wyrownanie="do-lewej">(opłata z G i H ) (opłata z I) (suma opłat z G lub H i I)</akapit>

<akapit/>

<akapit/>

<akapit wyrownanie="do-lewej">(słownie złotych 
……………………………………………………………………………………………………………)</ak
apit>

<akapit/>

<akapit wyrownanie="do-lewej">Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D lub E 
niniejszej deklaracji, wysokość

<wytluszczenie>opłaty kwartalnej za gospodarowanie odpadami komunalnymi</wytluszczenie>

wynosi:</akapit>

<akapit/>

<akapit wyrownanie="do-lewej">………………………. + ……………………………… = 
………………………….. zł</akapit>

<akapit wyrownanie="do-lewej">(opłata z G i H ) (opłata z I) (suma opłat z G lub H i I)</akapit>

<akapit/>

<akapit/>

<akapit wyrownanie="do-lewej">(słownie złotych 
……………………………………………………………………………………………………………)</ak
apit>

<akapit/>

<akapit/>

</komorka>

</wiersz>

<wiersz>

<komorka scal-poziomo="17" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-
czcionki="10">

<akapit/>

<akapit wyrownanie="do-lewej">L.
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<wytluszczenie>ZAŁĄCZNIKI (należy wymienić rodzaj załącznika)</wytluszczenie>

</akapit>

</komorka>

</wiersz>

<wiersz>

<komorka scal-poziomo="17" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-
czcionki="10">

<akapit/>

<akapit/>

<akapit/>

<akapit/>

<akapit/>

<akapit/>

<akapit/>

<akapit/>

</komorka>

</wiersz>

<wiersz>

<komorka scal-poziomo="17" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-
czcionki="10">

<akapit wyrownanie="do-lewej">M.

<wytluszczenie>PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 
SKŁADAJACEGO DEKLARACJĘ</wytluszczenie>

</akapit>

</komorka>

</wiersz>

<wiersz wysokosc="7.25" wysokosc-typ="atLeast">

<komorka scal-poziomo="4" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" 
rozmiar-czcionki="8">

<akapit wyrownanie="wysrodkowane">Imię i nazwisko</akapit>

</komorka>

<komorka scal-poziomo="4" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" 
rozmiar-czcionki="8">

<akapit wyrownanie="wysrodkowane">Data</akapit>

</komorka>

<komorka scal-poziomo="9" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" 
rozmiar-czcionki="8">

<akapit wyrownanie="wysrodkowane">Podpis</akapit>
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</komorka>

</wiersz>

<wiersz wysokosc="7.25" wysokosc-typ="atLeast">

<komorka scal-poziomo="4" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-
czcionki="10">

<akapit/>

</komorka>

<komorka scal-poziomo="4" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-
czcionki="10"/>

<komorka scal-poziomo="9" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-
czcionki="10"/>

</wiersz>

<wiersz wysokosc="7.25" wysokosc-typ="atLeast">

<komorka scal-poziomo="4" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-
czcionki="10">

<akapit/>

</komorka>

<komorka scal-poziomo="4" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-
czcionki="10"/>

<komorka scal-poziomo="9" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-
czcionki="10"/>

</wiersz>

<wiersz wysokosc="7.25" wysokosc-typ="atLeast">

<komorka scal-poziomo="4" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-
czcionki="10">

<akapit/>

</komorka>

<komorka scal-poziomo="4" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-
czcionki="10"/>

<komorka scal-poziomo="9" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-
czcionki="10"/>

</wiersz>

<wiersz wysokosc="7.25" wysokosc-typ="atLeast">

<komorka scal-poziomo="4" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-
czcionki="10">

<akapit/>
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</komorka>

<komorka scal-poziomo="4" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-
czcionki="10"/>

<komorka scal-poziomo="9" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-
czcionki="10"/>

</wiersz>

<wiersz wysokosc="7.25" wysokosc-typ="atLeast">

<komorka scal-poziomo="4" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-
czcionki="10">

<akapit/>

</komorka>

<komorka scal-poziomo="4" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-
czcionki="10"/>

<komorka scal-poziomo="9" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-
czcionki="10"/>

</wiersz>

<wiersz wysokosc="7.25" wysokosc-typ="atLeast">

<komorka scal-poziomo="4" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-
czcionki="10">

<akapit/>

</komorka>

<komorka scal-poziomo="4" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-
czcionki="10"/>

<komorka scal-poziomo="9" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-
czcionki="10"/>

</wiersz>

<wiersz>

<komorka scal-poziomo="17" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-
czcionki="10">

<akapit/>

<akapit wyrownanie="do-lewej">N.

<wytluszczenie>ADNOTACJE URZĘDU</wytluszczenie>

</akapit>

<akapit/>

<akapit/>

<akapit/>
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<akapit/>

<akapit/>

</komorka>

</wiersz>

<wiersz>

<komorka scal-poziomo="16" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-
czcionki="10">

<akapit/>

<akapit wyrownanie="wyjustowane">

<wytluszczenie>Pouczenie:</wytluszczenie>

</akapit>

<akapit/>

<akapit wyrownanie="wyjustowane">

<wytluszczenie>Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 
2016 r. poz. 599 z późn. zm.)</wytluszczenie>

</akapit>

<akapit/>

<akapit wyrownanie="wyjustowane">

<wytluszczenie>Objaśnienia</wytluszczenie>

</akapit>

<akapit/>

<akapit wyrownanie="wyjustowane">1.Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta 
Gminy Nędza deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni 
od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej 
nieruchomości odpadów komunalnych.</akapit>

<akapit wyrownanie="wyjustowane">2.W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia 
wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości 
odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany 
złożyć do Wójta Gminy Nędza nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. </akapit>

<akapit wyrownanie="wyjustowane">3.Jeżeli deklaracją objęta jest nieruchomość będąca 
współwłasnością, współwłaściciele mogą złożyć wspólnie jedną deklarację; w takim przypadku w części D 
deklaracji należy wpisać dane jednego z nich, zaś dane pozostałych współwłaścicieli składających 
deklarację należy podać w załączniku do deklaracji. Dane każdego z tych współwłaścicieli należy umieścić 
w osobnym załączniku. Wszyscy współwłaściciele składający wspólną deklarację podpisują deklarację w 
części M deklaracji podając datę składania podpisu. W przypadku braku możliwości złożenia wspólnej 
deklaracji przez wszystkich współwłaścicieli, wspólną deklarację może złożyć część współwłaścicieli, 
wówczas pozostali współwłaściciele, którzy nie złożyli wspólnej deklaracji zobowiązani są złożyć odrębne 
deklaracje. Jeżeli współwłaściciele nie składają wspólnej deklaracji każdy z nich zobowiązany jest złożyć 
odrębną deklarację. </akapit>

<akapit wyrownanie="wyjustowane">4.Niniejszą deklarację należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy 
Nędza ul. Jana III Sobieskiego 5, przesłać drogą pocztową na wyżej wskazany adres lub przesłać drogą 
elektroniczną.</akapit>

<akapit wyrownanie="wyjustowane">5.Załącznikami do deklaracji w szczególności są:</akapit>

<akapit wyrownanie="wyjustowane">a.pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania właściciela 
nieruchomości przez pełnomocnika.</akapit>
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<akapit/>

<akapit/>

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<wytluszczenie>Część F, G</wytluszczenie>

</akapit>

<akapit wyrownanie="wyjustowane">Wypełnia właściciel nieruchomości jednorodzinnej, na której 
zamieszkują mieszkańcy. Wymieniona w części G opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej 
uchwałą Rady Gminy Nędza w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.</akapit>

<akapit/>

<akapit/>

<akapit wyrownanie="wyjustowane">

<wytluszczenie>Część H</wytluszczenie>

</akapit>

<akapit wyrownanie="wyjustowane">Wypełniają spółdzielnie, Wspólnoty Mieszkaniowe oraz 
właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi innymi niż budynki mieszkalne 
jednorodzinne. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę iloczynów opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi i liczby lokali mieszkalnych obliczoną według stawek opłaty 
ustalonych uchwałą Rady Gminy Nędza w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.</akapit>

<akapit/>

<akapit wyrownanie="wyjustowane">

<wytluszczenie>Część I</wytluszczenie>

</akapit>

<akapit wyrownanie="wyjustowane">Wypełnia właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują 
mieszkańcy, ale powstają odpady komunalne. Dotyczy to nieruchomości, na której prowadzona jest np. 
działalność gospodarcza, publiczna lub społeczna. Wymieniona w części I opłata za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników z odpadami komunalnymi 
odbieranymi z danej nieruchomości w ciągu miesiąca oraz stawki opłaty ustalonej uchwałą Rady Gminy 
Nędza w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia stawki takiej opłaty.</akapit>

<akapit/>

<akapit/>

<akapit wyrownanie="wyjustowane">

<wytluszczenie>Część J</wytluszczenie>

</akapit>

<akapit wyrownanie="wyjustowane">Wypełnia właściciel nieruchomości, na których znajdują się domki 
letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 
wykorzystywanych jedynie przez część roku. Opłata stanowi ryczałtową stawkę opłaty ustaloną uchwałą 
Rady Gminy Nędza w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz ustalenia stawki takiej opłaty.</akapit>

<akapit/>

<akapit/>

<akapit wyrownanie="wyjustowane">

<wytluszczenie>Część K</wytluszczenie>
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</akapit>

<akapit wyrownanie="wyjustowane">Wypełnia właściciel nieruchomości, która w części stanowi 
nieruchomość zamieszkałą oraz w części stanowi nieruchomość niezamieszkałą. Wymieniona w części K 
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat obliczonych w częściach G i I bądź 
H i I.</akapit>

<akapit/>

<akapit/>

<akapit/>

<akapit/>

<akapit/>

<akapit/>

<akapit/>

<akapit/>

<akapit/>

<akapit/>

<akapit/>

</komorka>

</wiersz>

</tabela-word>

<akapit nr="2" wyrownanie="do-prawej"/>

</zalacznik>

<zalacznik naglowek="tak" rozmiar-papieru="A4">

<do-aktu>Załącznik do Uchwały Nr ....................

<nl/>

Rady Gminy Nędza

<nl/>

z dnia 16 grudnia 2016 r.</do-aktu>

<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="tak">

<kolumny-podzial>

<kolumna-szerokosc>229.5</kolumna-szerokosc>

<kolumna-szerokosc>123.75</kolumna-szerokosc>

<kolumna-szerokosc>108</kolumna-szerokosc>

</kolumny-podzial>

<wiersz>

<komorka scal-poziomo="3" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-
czcionki="10">

<akapit/>

<akapit wyrownanie="do-lewej">D.

<wytluszczenie>DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ</wytluszczenie>

</akapit>
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</komorka>

</wiersz>

<wiersz>

<komorka scal-poziomo="3" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-
czcionki="8">

<akapit/>

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<wytluszczenie>IMIĘ DRUGIE IMIĘ NAZWISKO* / PEŁNA NAZWA FIRMY**</wytluszczenie>

</akapit>

<akapit wyrownanie="do-
lewej">................................................................................................................................................................
</akapit>

<akapit wyrownanie="do-
lewej">…………………………………………………………………………………………………………
………....</akapit>

</komorka>

</wiersz>

<wiersz>

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" 
obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8">

<akapit/>

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<wytluszczenie>IMIĘ OJCA* </wytluszczenie>

…………………………..</akapit>

</komorka>

<komorka scal-poziomo="2" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-
czcionki="8">

<akapit/>

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<wytluszczenie>IMIĘ MATKI* </wytluszczenie>

…………………………..</akapit>

</komorka>

</wiersz>

<wiersz>

<komorka scal-poziomo="2" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-
czcionki="8">

<akapit/>

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<wytluszczenie>Identyfikator: PESEL* </wytluszczenie>

…………………………..
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<wytluszczenie> NIP ** </wytluszczenie>

…………..………………</akapit>

</komorka>

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" 
obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8">

<akapit/>

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<wytluszczenie>REGON**</wytluszczenie>

…………..…</akapit>

</komorka>

</wiersz>

<wiersz>

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" 
obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8">

<akapit/>

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<wytluszczenie>NUMER TELEFONU (nieobowiązkowy)</wytluszczenie>

</akapit>

<akapit/>

<akapit wyrownanie="do-lewej">…………………………..</akapit>

</komorka>

<komorka scal-poziomo="2" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-
czcionki="8">

<akapit/>

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<wytluszczenie>ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ (nieobowiązkowy)</wytluszczenie>

</akapit>
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