UCHWAŁA NR XIII/90/2015
RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI
z dnia 29 października 2015 r.
W SPRAWIE USTALENIA WZORU DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANEJ PRZEZ
WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA OBSZARZE GMINY
PRUSZCZ GDAŃSKI
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2015r. poz. 1515), art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, ze zm.)
Rada Gminy Pruszcz Gdański uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
położonych na obszarze Gminy Pruszcz Gdański w brzmieniu określonym załącznikiem Nr 1 do
niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Właściciele nieruchomości, na których w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały
nie zamieszkują mieszkańcy, zobowiązani są złożyć pierwszą deklarację, o której mowa w § 1 w
terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
2. W przypadku zmiany danych zawartych w złożonej deklaracji będących podstawą ustalenia
wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel
nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia
zmiany.
3. Deklarację, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, właściciele nieruchomości zobowiązani
są złożyć w:
a)
b)

Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański, ul. Wojska Polskiego 30, 83-000 Pruszcz Gdański,
Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański, Referacie Gospodarki Komunalnej, ul. Sportowa 25,
Rotmanka, 83-010 Straszyn.

§ 3. 1. Deklaracja, o której mowa w § 1, może być składana za pomocą środków komunikacji
elektronicznej, z zachowaniem warunków i trybu jej składania określonych niżej w ust. 2-7.
2. Określa się format elektroniczny wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy na obszarze Gminy Pruszcz Gdański oraz układ informacji i powiązań między nimi
w formacie danych XML.
3. Wyróżnik elektronicznego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
4. Styl elektronicznego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi stanowi załącznik nr 3 do uchwały.
5. Schemat elektronicznego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi stanowi załącznik nr 4 do uchwały.
6. Deklarację w postaci elektronicznej można składać do Gminy Pruszcz Gdański
z wykorzystaniem interfejsu dostępnego poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji
Publicznej ePUAP pod adresem internetowym www.epuap.gov.pl.
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7. Deklaracja w postaci elektronicznej opatrywana jest bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.)
albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1114).
§ 4. Właściciel nieruchomości, który w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy położonych na obszarze Gminy Pruszcz Gdański wskaże, że wybiera metodę opłaty
od gospodarstwa domowego i że odpady pochodzące z nieruchomości będzie segregował,
załącza do deklaracji dokumenty potwierdzające, że zużycie wody na cele bytowe
w gospodarstwie domowym w ciągu 6 – miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji
w przeliczeniu na jedną osobę średniomiesięcznie nie przekracza 4 m3.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XXV/120/2012 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 28 grudnia
2012 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze
Gminy Pruszcz Gdański.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruszcz Gdański.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady
Marek Kowalski
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1. PESEL/NIP1

Załacznik nr 1 do uchwały nr XIII/90/2015
Rady Gminy Pruszcz Gdański
z dnia 29 października 2015r.
WZÓR

DO-1

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
NA TERENIE GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI – NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY 2
2. Dzień-Miesiąc-Rok

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.)

Składający: Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.
Termin składania:
Pierwsza deklaracja:
do 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca
Nowa deklaracja:
do 14 dni od dnia wystąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnaj opłaty
1. Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi drukowanymi literami.
2. Wnioskodawca wypełnia pola jasne.
3. We wszystkich wypełnianych polach, w których występuje możliwość wyboru, należy wstawić X w odpowiednim kwadracie.

A. MIEJSCE SKŁADANIA:
3. Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację
Wójt Gminy Pruszcz Gdański
ul. Wojska Polskiego 30
83-000 Pruszcz Gdański

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
4. Cel złożenia deklaracji(zaznaczyć właściwy kwadrat)
Złożenie pierwszej deklaracji (data zamieszkania pierwszego mieszkańca na nieruchomości:

)

Złożenie nowej deklaracji3 (data zaistnienia zmian danych:

)

zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty4
ustania obowiązku uiszczania opłaty5
Korygująca deklaracja6
5. Uzasadnienie konieczności złożenia nowej deklaracji

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
6. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat)
Właściciel nieruchomości

Współwłaściciel7

Jednostka organizacyjna i osoba posiadająca
nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu

Użytkownik wieczysty
Inny podmiot władający nieruchomością

D. DANE IDENTYFIKACYJNE
D.1. Osoba fizyczna
7. Nazwisko

8. Pierwsze imię, drugie imię

9. Nr telefonu kontaktowego (informacja dobrowolna)

10. Adres poczty elektronicznej (informacja dobrowolna)

D.2. Podmioty niebędące osobami fizycznymi
11. Nazwa pełna

12. Nr telefonu kontaktowego (informacja dobrowolna)

13. Osoby upoważnione do reprezentowania:

14. Adres poczty elektronicznej (informacja dobrowolna)
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D.3. DANE NIERUCHOMOŚCI – na której powstają odpady komunalne8
15. Ulica
16. Nr domu

18. Miejscowość

17. Nr lokalu

19. Kod pocztowy

21. Nr ewidencyjny działki oraz obręb geodezyjny

20. Poczta

22. Ilość lokali mieszkalnych znajdujących się w nieruchomości

D.4. ADRES DO KORESPONDENCJI – jeżeli jest inny, niż adres nieruchomości z D.3.
23. Kraj
24. Województwo

25. Powiat

26. Gmina

27. Ulica

28. Nr domu

30. Miejscowość

31. Kod pocztowy

32. Poczta

29. Nr lokalu

Oświadczam, iż odpady pochodzące z nieruchomości9:
będą zbierane w sposób selektywny

nie będą zbierane w sposób selektywny

Wybieram metodę ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
od powierzchni lokalu mieszkalnego10

od gospodarstwa domowego11

E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
E.1. OD POWIERZCHNI LOKALU MIESZKALNEGO
Stawka opłaty określona w Uchwale Rady Gminy Pruszcz Gdański w sprawie wyboru metody
ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości tej opłaty 12

33.
zł/m2

Powierzchnia lokalu/i w nieruchomości wskazanej w części D.3. Należy wliczyć powierzchnię lokalu
do 110 m2. Powierzchnia jednego lokalu powyżej tej wartości nie jest wliczana do opłaty. 13

34.
m2

Miesięczna kwota opłaty (kwotę z poz. 33 należy pomnożyć przez powierzchnię lokalu wskazaną
w poz. 34)

35.

Opłata kwartalna (kwotę z poz. 35 należy pomnożyć przez 3 miesiące)14

36.

zł/miesiąc

zł/kwartał
E.2. OD GOSPODARSTWA DOMOWEGO
37. Rodzaj gospodarstwa (zaznaczyć właściwy kwadrat) i podać liczbę przy zaznaczonym kwadracie 15:
gospodarstwo jednoosobowe (liczba gospodarstw jednoosobowych:

)

gospodarstwo dwuosobowe (liczba gospodarstw dwuosobowych:

)

Miesięczna kwota opłaty16

38.

Opłata kwartalna (kwotę z poz. 38 należy pomnożyć przez 3 miesiące)14

39.

zł/miesiąc
zł/kwartał
F. ZAŁĄCZNIKI (należy wymienić rodzaje załączników)
1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
6. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
7. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
8. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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G. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ

40. Data

41. Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska oraz pieczęci osoby upoważnionej)

POUCZENIE
W przypadku nie wpłacenia w określonych terminach kwoty opłaty z poz. 36 i/lub 39 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości,
niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca
1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1619).

H. ADNOTACJE ORGANU

42. Data (dzień-miesiąc-rok)

43. Podpis przyjmującego formularz

DO-1
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Objaśnienia:
1

2

3

4

5

6

7
8
9

10

11

12

13

14

15

16

Numer PESEL wpisują własciciele będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nie prowadzący działalnosci gospodarczej lub nie bedący
zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług.
W zabudowie budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną właśność lokali deklarację składa wspólnota mieszkaniowa albo spółdzielnia
mieszkaniowa.
Podczas składania nowej deklaracji, należy uzasadnić konieczność jej składania w poz. 5. Nową deklarację składa się w przypadku zmiany danych będących
podstawą ustalania wysokości naliczonej opłaty.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiany powierzchnii lokalu, zmian
liczby gospodarstw, zwiększenie zużycia wody w gospodarstwie jedno lub dwuosobowym, przystąpienie bądź odstąpienie od zbierania odpadów w sposób
selektywny), właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
W przypadku zaprzestania powstawania odpadów np. sprzedaży nieruchomości lub na skutek czasowego opuszczenia nieruchomości na okres dłuższy niż 1
pełen miesiąc kalendarzowy, właściciel nieruchomości ma prawo do złożnia nowej deklaracji, w celu zgłoszenia ustania obowiązku uiszczania opłaty. Podobna
sytuacja jest przy sprzedaży nieruchomości, w takim przypadku, obowiązki właściciela nieruchomości przechodzą na nabywcę nieruchomości. W przypadku
powrotu do nieruchomości, jej właściciel jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od daty powrotu i rozpoczęcia powstawania odpadów,
wypełniając wszystkie wymagane pola.
Właściciel nieruchomości może złożyć deklaracje korygującą w przypadku zmiany danych nie będących podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi (np. zmaina nazwiska, adresu zamieszkania), a także w przypadkiu konieczności zmiany uprzednio złożonej deklaracji wynikającej np.
z zaniżenia lub zawyżenia opłaty, błędów rachunkowych i oczywistych pomyłek. Zgodnie z art. 81 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa
do korygującej deklaracji należy dołączyć pisemne uzasadnienie przyczyn korekty.
Jeżeli deklarację składa współwłaściciel nieruchomości, zobowiązany jest on złożyć załącznik nr DO-1A.
Dla każdego budynku mieszkalnego należy złożyć odrębną deklarację.
Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązania się z obowiązku segregacji odpadów komunalnych właściwy organ w
drodze decyzji naliczy opłatę podwyższoną za niesegregowanie odpadów komunalnych, a w przypadku wyboru metody od gospodarstwa domowego właściwy
organ w drodze decyzji naliczy opłatę podwyższoną za niesegregowanie odpadów komunalnych wg matody od powierzchni lokalu mieszkalnego.
Przez powierzchnię lokalu mieszkalnego należy rozumieć powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego. W rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o
ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego za taką powierzchnię uważa się powierzchnię wszystkich pomieszczeń
znajdujących się w lokalu, a w szczególności pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienek oraz innych pomieszczeń służących
mieszkalnym i gospodarczym potrzebom lokatorów, bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania; za powierzchnię użytkową lokalu nie uważa się
powierzchni balkonów, tarasów i loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek przeznaczonych do
przechowywania opału.
Zgodnie ustawą z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2009 roku Nr 93 poz. 768 ze zm.) powierzchnie pomieszczeń lub ich
części oraz części kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a jeżeli wysokość jest
mniejsza niż 1,40 m – powierzchnię tę pomija się.
Właściciele nieruchomości, na których prowadzone są jedno lub dwuosobowe gospodarstwa domowe mogą wybrać metodę od gospodarstwa domowego, jeżeli
łącznie zostaną spełnione niżej podane warunki:
1) zużycie wody na cele bytowe w ciągu sześciu ostatnich miesięcy w przeliczeniu na jedną osobę w gospodarstwie domowym średniomiesięcznie nie
przekracza 4 m3,
2) odpady pochodzące z nieruchomości będą zbierane i odbierane w sposób selektywny,
3) właściciel nieruchomości w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wskaże, że wybiera metodę ustalania opłaty od
gospodarstwa domowego i że odpady pochodzące z nieruchomości będzie segregował oraz załączy do deklaracji dokumenty potwierdzające, że zużycie wody
na cele bytowe w gospodarstwie domowym w ciągu 6 – miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji, w przeliczeniu na jedną osobę średniomiesięcznie nie
przekracza 4 m3.
W przypadku nie segregowania odpadów komunalnych należy wybrać stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami zbieranymi i odbieranymi w sposób
nieselektywny, a przy wyborze segregowania odpadów komunalnych należy wybrać stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami zbieranymi i odbieranymi w
sposób selektywny.
W przypadku składania deklaracji przez wspólnotę mieszkaniową, spółdzielnię mieszkaniową lub właściciela nieruchomości w skład, której wchodzi więcej niż
jeden lokal mieszkalny, należy wpisać sumę powierzchni wszystkich lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku, przy czym w przypadku kiedy lokal
mieszkalny będzie miał powierzchnię większą niż 110 m2 należy przyjąć do wliczenia powierzchnię 110 m2 za ten lokal. Powierzchnia jednego lokalu powyżej tej
wartości nie jest wliczana do opłaty.
Opłatę z poz.36 i 39 należy wpłacać w odstępach kwartalnych: do 15 marca za I kwartał, do 15 czerwca za II kwartał, do 15 września za III kwartał, do 15
grudnia za IV kwartał na rachunek bankowy Gminy Pruszcz Gdański lub w kasie Urzędu Gminy Pruszcz Gdański.
W przypadku składania deklaracji przez wspólnotę mieszkaniową, spółdzielnię mieszkaniową lub właściciela nieruchomości, w której znajduje się więcej niż
jedno gospodarstwo domowe jednoosobowe lub dwuosobowe, należy zaznaczyć właściwe gospodarstwa i wpisać liczbę tych gospodarstw korzystających z
metody od gospodarstwa domowego.
W przypadku składania deklaracji przez zarząd nieruchomością wspólną lub właściciela nieruchomości w skład, której wchodzi więcej niż jedno gospodarstwo
domowe jednoosobowe lub dwuosobowe korzystających z metody od gospodarstwa domowego, należy wpisać sumę iloczynu opłaty od gospodarstwa
jednoosobowego i ilości tych gospodarstw i iloczynu opłaty od gospodarstwa dwuosobowego i ilości tych gospodarstw.
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Załącznik do deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pruszcz Gdański
DO-1A
Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi drukowanymi literami.
Wnioskodawca wypełnia pola jasne.
W przypadku gdy wszyscy współwłaściciele nie zmieścili się w tym załączniku należy wypełnić i dołączyć kolejne.
A. DANE OSOBOWE WSPÓŁWŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI
A.1. DANE WSPÓŁWŁAŚCICIELA
1. Nazwisko

2. Pierwsze imię, drugie imię

3. PESEL
A.2. ADRES ZAMIESZKANIA
4. Kraj

5. Województwo

6. Powiat

7. Gmina

8. Ulica

9. Nr domu

11. Miejscowość

12. Kod pocztowy

13. Poczta

B.1. DANE WSPÓŁWŁAŚCICIELA
14. Nazwisko

10. Nr lokalu

15. Pierwsze imię, drugie imię

16. PESEL
B.2. ADRES ZAMIESZKANIA
17. Kraj

18. Województwo

19. Powiat

20. Gmina

21. Ulica

22. Nr domu

24. Miejscowość

25. Kod pocztowy

26. Poczta

C.1. DANE WSPÓŁWŁAŚCICIELA
27. Nazwisko

23. Nr lokalu

28. Pierwsze imię, drugie imię

29. PESEL
C.2. ADRES ZAMIESZKANIA
30. Kraj

31. Województwo

32. Powiat

33. Gmina

34. Ulica

35. Nr domu

37. Miejscowość

38. Kod pocztowy

39. Poczta
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/90/2015
Rady Gminy Pruszcz Gdański
z dnia 29 października 2015 r.
WYRÓŻNIK ELEKTRONICZNEGO WZORU DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/styl.xsl" ?>
<wyr:Dokument xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2008/05/09/"
xmlns: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:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/
http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/schemat.xsd">
<wyr:OpisDokumentu>
<meta:Data typDaty="opublikowany">
<meta:Czas>2015-09-22</meta:Czas>
</meta:Data>
<meta:Identyfikator typIdentyfikatora="JednolityIdentyfikator">
<meta:Wartosc>wyroznik.xml</meta:Wartosc>
</meta:Identyfikator>
<meta:Relacja>
<meta:Identyfikator typIdentyfikatora="URIXSD">
<meta:Wartosc>schemat.xsd</meta:Wartosc>
</meta:Identyfikator>
<meta:RodzajRelacji>maZrodlo</meta:RodzajRelacji>
</meta:Relacja>
<meta:Relacja>
<meta:Identyfikator typIdentyfikatora="URIXSL">
<meta:Wartosc>styl.xsl</meta:Wartosc>
</meta:Identyfikator>
<meta:RodzajRelacji>maFormat</meta:RodzajRelacji>
</meta:Relacja>
<meta:Jezyk kodJezyka="pol">polski</meta:Jezyk>
</wyr:OpisDokumentu>
<wyr:DaneDokumentu>
<str:Naglowek>
<str:NazwaDokumentu>Wyróżnik wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi DO-1</str:NazwaDokumentu>
</str:Naglowek>
<str:Nadawcy>
<meta:Podmiot typPodmiotu="TworcaWyroznika">
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<inst:Instytucja>
<inst:NazwaInstytucji>Urząd Gminy Pruszcz
Gdański</inst:NazwaInstytucji>
<adr:Adres>
<adr:KodPocztowy>83-000</adr:KodPocztowy>
<adr:Miejscowosc>Pruszcz
Gdański</adr:Miejscowosc>
<adr:Ulica rodzajUlicy="ulica">ul. Wojska
Polskiego</adr:Ulica>
<adr:Budynek>30</adr:Budynek>
</adr:Adres>
</inst:Instytucja>
</meta:Podmiot></str:Nadawcy>
</wyr:DaneDokumentu>
<wyr:TrescDokumentu format="text/xml" kodowanie="XML">
<wyr:Wartosc>
<wyr:NazwaDokumentu>Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi DO-1</wyr:NazwaDokumentu>
<wyr:RodzajDokumentu>Deklaracja</wyr:RodzajDokumentu>
<wyr:PodstawaPrawna>
<wyr:NazwaPodstawy>Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach</wyr:NazwaPodstawy>
<wyr:JednolityIdentyfikatorPodstawy>URI://Dziennik_Ustaw/2013/1399/6n/1/2/a</wyr:
JednolityIdentyfikatorPodstawy>
</wyr:PodstawaPrawna>
<wyr:WaznoscWzoru typDaty="waznosci">
<meta:Od>2015-09-22</meta:Od>
</wyr:WaznoscWzoru>
<wyr:OpisWzoru>Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi DO-1</wyr:OpisWzoru>
</wyr:Wartosc>
</wyr:TrescDokumentu>
</wyr:Dokument>
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/90/2015
Rady Gminy Pruszcz Gdański
z dnia 29 października 2015 r.
STYL ELEKTRONICZNEGO WZORU DEKLARACJI O WYSOKOCI OPŁATY ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/urzad/wzor/"
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" version="1.0">
<xsl:template match="/">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<style type="text/css">
body { background-color: #FFFFFF; margin: 0px 0px 0px 0px;
font-family: Verdana, Helvetica, sans-serif; font-size : 12px; }
table .title { background-color: #FFFFFF; width:100%; border: 0px; }
p { margin-top: 1em; margin-bottom: 1em; }
h1 { font-size: 24px; margin-top: 0; background-color: #dde; font-weight: bold; fontsize: 14px; text-align: left; padding-left: 1em; padding-right: 1em; padding-top: .2em; paddingbottom: .2em; margin-top: 0; margin-bottom: 0; border-bottom: solid 1px #99c; line-height: 180%;}
h2 {color: #336; background-color: #dde; font-size: 9pt; font-weight: bold; paddingleft: 1em; padding-right: 1em; padding-top: .2em; padding-bottom: .2em; margin-top: 2em; marginbottom: 1em; border-bottom: solid 1px #336; clear: right;}
h3 { font-size: 14px; margin-top: 2em; color: #0A2D4C; }
h4 { font-size: 12px; margin-top: 2em; color: #4A6D8C; }
b { color: #4A6D8C; }
li { line-height: 1.2em; }
h1, h2 { text-align:center !important; }
h1 { margin-bottom:15px !important; }
h3, h4 { margin-top:8px ; margin-bottom:8px; }
table { border-collapse: collapse; margin:0; padding:0; width:100%; margin-bottom: 3px; }
td, th { border: 1px solid #CCC; padding:3px; }
th { background-color:#EEE; text-align:left; font-weight:normal; }
textarea { width: 90%; height: 100% }
</style>
</head>
<body>
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<div style="max-width: 900px; margin: 0 auto;">

<table style="width: auto; margin: 0 left;"><tr><th>
<xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Numer/@rodzaj" />
</th><td><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Numer" /></td></tr></table>
<xsl:for-each
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Naglowek">
<h1> DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI –
NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY (DO-1)</h1>
<table style="width: auto; margin: 0 auto;" ><tr><th>Rok-MiesiącDzień</th></tr><tr><td>
<xsl:value-of select="wnio:PelnaData" />
</td></tr></table>
<h2>NAGŁÓWEK</h2>
<table>
<xsl:if test="string-length(wnio:PodstawaPrawna) &gt; 0"><tr><th>Podstawa
prawna:</th><th><xsl:value-of select="wnio:PodstawaPrawna"></xsl:value-of></th></tr></xsl:if>
<tr><th>Składający:</th><th> Właściciel
nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy. </th></tr>
<tr><th>Termin składania:</th><th> Pierwsza deklaracja: do 14 dni od dnia
zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. Nowa deklaracja: do 14 dni od dnia
wystąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty </th></tr>
</table>
<table>
<tr><th colspan="2"><h4>Miejsce składania</h4></th></tr>
<tr><th>Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć
deklarację:</th><th> Wójt Gminy Pruszcz Gdański, ul. Wojska Polskiego 30, 83-000 Pruszcz
Gdański </th></tr>
</table>

</xsl:for-each>
<xsl:for-each
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc">
<table>
<tr><th colspan="4"><h4>OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA
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DEKLARACJI</h4></th></tr>
<tr>
<th style="width:40%">Cel złożenia deklaracji</th>
<xsl:if
test="wnio:ObowiazekZlozeniaInformacji='po_raz_pierwszy'">
<td>Złożenie pierwszej deklaracji</td>
</xsl:if>
<xsl:if
test="wnio:ObowiazekZlozeniaInformacji='nowa_deklaracja'">
<td>Złożenie nowej deklaracji</td>
</xsl:if>
<xsl:if
test="wnio:ObowiazekZlozeniaInformacji='korekta'">
<td>Korygująca deklaracja</td>
</xsl:if>
</tr>
<xsl:for-each select="wnio:DataNabycia">
<tr>
<th>Data zamieszkania pierwszego mieszkańca na nieruchomości:</th>
<td colspan="4"><xsl:value-of select="." /></td>
</tr>
</xsl:for-each>
<xsl:for-each select="wnio:DataZmiany">
<tr>
<th colspan="1">Data zaistnienia zmian danych: </th>
<xsl:if test="../wnio:RodzajZmiany='zmiany'">
<td colspan="1">zmiany danych
będących podstawą ustalenia wysokości opłaty
<xsl:value-of select="." />
</td>
</xsl:if>
<xsl:if test="../wnio:RodzajZmiany='ustania'">
<td colspan="1">ustanie obowiązku
uiszczania opłaty
<xsl:value-of select="." />
</td>
</xsl:if>
</tr>
</xsl:for-each>
<xsl:for-each select="wnio:Uzasadnienie">
<tr>
<th colspan="1">Uzasadnienie konieczności złożenia nowej deklaracji </th>
<td><xsl:value-of select="." /></td>
</tr>
</xsl:for-each>
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</table>
<table>
<tr><th colspan="2"><h4>PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA
DEKLARACJI</h4></th></tr>
<tr><th style="width:40%">Rodzaj podmiotu</th><th>
<xsl:call-template
name="TypSKladajacy">
<xsl:with-param
name="wartosc"
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Naglowek/wnio:Skladajacy"/>
</xsl:call-template>
</th></tr>
</table>

<xsl:for-each select="wnio:Podmiot">
<table>
<tr><th colspan="6"><h4>DANE IDENTYFIKACYJNE</h4></th></tr>
<tr><th style="width:10%">Rodzaj</th><td colspan="5"><xsl:value-of
select="./@typPodmiotu" /></td></tr>
<xsl:for-each select="wnio:OsobaFizyczna">
<tr><th>Nazwisko</th><td style="width:27%"><xsl:value-of
select="oso:Nazwisko" /></td><th style="width:10%">Pierwsze imię</th><td><xsl:value-of
select="oso:Imie" /></td><th style="width:10%">Drugie imię</th><td><xsl:value-of
select="oso:ImieDrugie"/></td></tr>
<tr><th>Numer telefonu</th><td><xsl:value-of select="adr:Kontakt"
/></td><th>Adres poczty elektronicznej</th><td colspan="3"><xsl:value-of
select="wnio:Email" /></td></tr>
</xsl:for-each>
<xsl:for-each select="wnio:OsobaNiefizyczna">
<tr><th>Nazwa pełna</th><td colspan="5"><xsl:value-of
select="inst:NazwaInstytucji" /></td></tr>
<tr><th>Numer telefonu</th><td><xsl:value-of select="adr:Kontakt"
/></td><th>Osoby upoważnione</th><td><xsl:value-of select="wnio:OsobyUpowaznione"
/></td></tr>
<tr><th>Adres poczty elektronicznej</th><td
colspan="5"><xsl:value-of select="wnio:Email"/></td></tr>
</xsl:for-each>
</table>
<xsl:for-each select="../wnio:Wspolwlasciciel">
<table>
<tr><th colspan="6"><h4>DANE OSOBOWE
WSPÓŁWŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI [<xsl:value-of
select="position()"/>]</h4></th></tr>
<tr><th colspan="6">DANE WSPÓŁWŁAŚCICIELA</th></tr>
<xsl:for-each select="wnio:OsobaFizyczna">
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<tr><th>Nazwisko</th><td style="width:27%"><xsl:value-of
select="oso:Nazwisko" /></td><th style="width:10%">Pierwsze imię</th><td><xsl:value-of
select="oso:Imie" /></td><th style="width:10%">Drugie imię</th><td><xsl:value-of
select="oso:ImieDrugie"/></td></tr>
<tr><th>Pesel</th><td colspan="5"><xsl:value-of select="oso:Pesel"
/></td></tr>
</xsl:for-each>
<tr><th colspan="6">ADRES ZAMIESZKANIA <xsl:value-of
select="wnio:Adres/@rodzaj"/> <xsl:value-of
select="wnio:AdresKorespondencyjny/@wystepuje" /></th></tr>
<xsl:for-each select="wnio:Adres">
<tr><th>Kraj</th><td colspan="5"><xsl:value-of select="adr:Kraj" /></td></tr>
<tr><th style="width:10%">Województwo</th><td
style="width:27%"><xsl:value-of select="adr:Wojewodztwo" /></td><th
style="width:10%">Powiat</th><td><xsl:value-of select="adr:Powiat" /></td><th
style="width:10%">Gmina</th><td ><xsl:value-of select="adr:Gmina" /></td></tr>
<tr><th>Miejscowość</th><td ><xsl:value-of select="adr:Miejscowosc"
/></td><th>Kod pocztowy</th><td><xsl:value-of select="adr:KodPocztowy"
/></td><th>Poczta</th><td><xsl:value-of select="adr:Poczta" /></td></tr>
<tr><th>Ulica</th><td><xsl:value-of select="adr:Ulica" /></td><th>Nr
domu</th><td><xsl:value-of select="adr:Budynek" /></td><th>Nr lokalu</th><td><xsl:value-of
select="adr:Lokal" /></td></tr>
</xsl:for-each>
</table>
</xsl:for-each>
<xsl:for-each select="wnio:Adres">
<table>
<tr><th colspan="6"><h4>DANE NIERUCHOMOŚCI - na której powstają
odpady komunalne</h4></th></tr>
<tr><th style="width:15%" >Ulica</th><td style="width:15%"><xsl:value-of
select="adr:Ulica" /></td><th style="width:15%">Nr domu</th><td
style="width:15%"><xsl:value-of select="adr:Budynek" /></td><th style="width:15%">Nr
lokalu</th><td style="width:15%"><xsl:value-of select="adr:Lokal" /></td></tr>
<tr><th>Miejscowość</th><td><xsl:value-of select="adr:Miejscowosc"
/></td><th>Kod pocztowy</th><td><xsl:value-of select="adr:KodPocztowy"
/></td><th>Poczta</th><td><xsl:value-of select="adr:Poczta" /></td></tr>
<tr><th>Nr ewidencyjny działki oraz obręb
geodezyjny</th><td><xsl:value-of select="wnio:NumerEwidencyjny" /></td><th>Ilość lokali
mieszkalnych znajdujących się w nieruchomości</th><td colspan="3"><xsl:value-of
select="wnio:IloscLokali" /></td></tr>
</table>
</xsl:for-each>
</xsl:for-each>
<xsl:for-each select="wnio:Podmiot">
<table>
<tr><th colspan="6"><h4>ADRES KORESPONDENCYJNY - jeżeli jest inny, niż
adres nieruchomości <xsl:value-of select="wnio:Adres/@rodzaj"/></h4></th></tr>
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<xsl:for-each select="wnio:AdresKorespondencyjny[@wystepuje='tak']">
<tr><th>Kraj</th><td colspan="5"><xsl:value-of select="adr:Kraj" /></td></tr>
<tr><th style="width:10%">Województwo</th><td
style="width:27%"><xsl:value-of select="adr:Wojewodztwo" /></td><th
style="width:10%">Powiat</th><td><xsl:value-of select="adr:Powiat" /></td><th
style="width:10%">Gmina</th><td ><xsl:value-of select="adr:Gmina" /></td></tr>
<tr><th>Miejscowość</th><td ><xsl:value-of select="adr:Miejscowosc"
/></td><th>Kod pocztowy</th><td><xsl:value-of select="adr:KodPocztowy"
/></td><th>Poczta</th><td><xsl:value-of select="adr:Poczta" /></td></tr>
<tr><th>Ulica</th><td><xsl:value-of select="adr:Ulica" /></td><th>Nr
domu</th><td><xsl:value-of select="adr:Budynek" /></td><th>Nr lokalu</th><td><xsl:value-of
select="adr:Lokal" /></td></tr>
</xsl:for-each>
</table>
</xsl:for-each>
</xsl:for-each>
<h2>TREŚĆ DOKUMENTU</h2>
<xsl:for-each
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc">
<table>
<tbody>
<tr>
<th colspan="3" style="width:45%">Oświadczam, iż odpady pochodzące z
nieruchomości:
</th>
</tr>
<tr>
<xsl:if
test="wnio:ZbieranieOdpadow/@rodzaj='selektywny'">
<td colspan="3"> będą zbierane w sposób selektywny </td>
</xsl:if>
<xsl:if test="wnio:ZbieranieOdpadow/@rodzaj='nie'">
<td colspan="3"> nie będą zbierane w sposób selektywny </td>
</xsl:if>
</tr>
</tbody>
</table>
<table>
<tbody>
<tr>
<th colspan="3" style="width:45%">Wybieram metodę ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi:</th>
</tr>
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<tr>
<xsl:if
test="wnio:MetodaUstaleniaOplaty/@rodzaj='mieszkalny'">
<td colspan="3"> od powierzchni lokalu mieszkalnego </td>
</xsl:if>
<xsl:if
test="wnio:MetodaUstaleniaOplaty/@rodzaj='gospodarstwo'">
<td colspan="3"> od gospodarstwa domowego </td>
</xsl:if>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<tbody>
<tr>
<th colspan="2"><h4>OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI</h4></th>
</tr>
<xsl:for-each select="wnio:LokalMieszkalny">
<tr>
<th colspan="2"><h4>OD POWIERZCHNI
LOKALU MIESZKALNEGO</h4></th>
</tr>
<tr>
<th style="width: 65%;">Stawka opłaty określona w
Uchwale Rady Gminy Pruszcz Gdański w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości tej opłaty</th>
<td><xsl:value-of select="wnio:Stawka" />
zł/m<sup>2</sup></td>
</tr>
<tr>
<th>Powierzchnia lokalu/i w nieruchomości
wskazanej w części D.3. Należy wliczyć powierzchnię lokalu do 110 m2. Powierzchnia jednego
lokalu powyżej tej wartości nie jest wliczana do opłaty.</th>
<td><xsl:value-of select="wnio:Powierzchnia" />
m<sup>2</sup></td>
</tr>
<tr>
<th>Miesięczna kwota opłaty</th>
<td><xsl:value-of select="wnio:OplataMiesieczna" />
zł/miesiąc</td>
</tr>
<tr>
<th>Opłata kwartalna</th>
<td><xsl:value-of select="wnio:OplataKwartalna" />
zł/kwartał</td>
</tr>
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</xsl:for-each>
<xsl:for-each select="wnio:GospodarstwoDomowe">
<tr>
<th colspan="2"><h4>OD GOSPODARSTWA
DOMOWEGO</h4></th>
</tr>
<tr>
<th colspan="2">Rodzaj gospodarstwa</th>
</tr>
<xsl:for-each select="wnio:IloscJednoosobowe">
<tr>
<td>
gospodarstwo jednoosobowe</td>
<td>ilość: <xsl:value-of select="." /> stawka:
<xsl:value-of select="../wnio:StawkaJednoosobowe" /> zł </td>
</tr>
</xsl:for-each>
<xsl:for-each select="wnio:IloscDwuosobowe">
<tr>
<td>
gospodarstwo dwuosobowe
</td>
<td>ilość: <xsl:value-of select="." /> stawka:
<xsl:value-of select="../wnio:StawkaDwuosobowe" /> zł </td>
</tr>
</xsl:for-each>
<tr>
<th>miesięczna kwota opłaty</th>
<td><xsl:value-of select="wnio:OplataMiesieczna" />
zł/miesiąc</td>
</tr>
<tr>
<th>opłata kwartalna </th>
<td><xsl:value-of select="wnio:OplataKwartalna" />
zł/kwartał</td>
</tr>
</xsl:for-each>
</tbody>
</table>
</xsl:for-each>
<h2>STOPKA</h2>
<xsl:if
test="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/str:Zalaczniki/str:Zalacznik/@nazwaP
liku!=''">
<table>
<tr>
<th colspan="2">
<h4>Załączniki: </h4>
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</th>
</tr>
<tr>
<th>Opis</th>
<th>Nazwa pliku</th>
</tr>
<xsl:for-each
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/str:Zalaczniki/str:Zalacznik">
<tr>
<td>
<xsl:value-of select="str:OpisZalacznika"></xsl:value-of>
</td>
<td>
<xsl:value-of select="@nazwaPliku"></xsl:value-of>
</td>
</tr>
</xsl:for-each>
</table>
</xsl:if>
<table><tr><th><h4>Pouczenie</h4></th></tr><tr><td><p>
W przypadku nie wpłacenia w określonych terminach kwoty opłaty
kwartalnej lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do
wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1619).
</p></td></tr></table>
<table><tr><th colspan="2"><h4>Dane składającego:</h4></th></tr>
<tr><th>Imię</th><td><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/oso:Imie"></xsl:valueof></td></tr>
<tr><th>Nazwisko</th><td><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/oso:Nazwisko"></xsl:valueof></td></tr>
<tr><th>Data wypełnienia informacji</th><td><xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:DataWypelnienia"/></td></tr
>
</table>
<xsl:call-template name="Podpisy_elektroniczne" />
</div>
</body>
</html>
</xsl:template>
<xsl:template name="TypPodmiotu">
<xsl:param name="podmiot"/>
<xsl:choose>
<xsl:when test="$podmiot/@typPodmiotu='osoba_fizyczna'">osoba
fizyczna</xsl:when>
<xsl:when test="$podmiot/@typPodmiotu='osoba_prawna'">osoba
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prawna</xsl:when>
<xsl:when
test="$podmiot/@typPodmiotu='jednostka_organizacyjna'">jednostka organizacyjna nie mająca
osobowiści prawnej</xsl:when>
<xsl:otherwise>
<xsl:value-of select="$podmiot/wnio:Podmiot/@typPodmiotu"/>
</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
<xsl:text> </xsl:text>
<xsl:value-of select="$podmiot/wnio:Podmiot/@typPodmiotu"/>
</xsl:template>
<xsl:template name="TypSKladajacy">
<xsl:param name="wartosc"/>
<xsl:choose>
<xsl:when test="$wartosc/@typ=''"><span style="color:red;">Nie wybrano
formy władania</span></xsl:when>
<xsl:when test="$wartosc/@typ='1'">Właściciel nieruchomości</xsl:when>
<xsl:when test="$wartosc/@typ='2'">Współwłaściciel</xsl:when>
<xsl:when
test="$wartosc/@typ='3'">Użytkownik wieczysty</xsl:when>
<xsl:when test="$wartosc/@typ='4'">Jednostka organizacyjna i osoba
posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu</xsl:when>
<xsl:when test="$wartosc/@typ='5'">Inny podmiot władający
nieruchomością</xsl:when>
<xsl:otherwise>
<xsl:value-of select="$wartosc/wnio:Skladajacy/@typ"/>
</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
<xsl:text> </xsl:text>
<xsl:value-of select="$wartosc/wnio:Skladajacy/@typ"/>
</xsl:template>
<xsl:template name="RodzajNieruchomosci">
<xsl:param name="wartosc"/>
<xsl:choose>
<xsl:when test="$wartosc/@rodzaj=''"><span style="color:red;">Nie
wybrano rodzaju nieruchomości</span></xsl:when>
<xsl:when test="$wartosc/@rodzaj='1'">Zamieszkała</xsl:when>
<xsl:when test="$wartosc/@rodzaj='2'">Niezamieszkała</xsl:when>
<xsl:otherwise>
<xsl:value-of select="$wartosc/wnio:Nieruchomosc/@rodzaj"/>
</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
<xsl:text> </xsl:text>
<xsl:value-of select="$wartosc/wnio:Nieruchomosc/@rodzaj"/>
</xsl:template>
<xsl:template name="Zabudowa">
<xsl:param name="wartosc"/>
<xsl:choose>
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<xsl:when test="$wartosc/@zabudowa=''"><span style="color:red;">Nie
wybrano rodzaju zabudowy</span></xsl:when>
<xsl:when test="$wartosc/@zabudowa='1'">Jednorodzinny</xsl:when>
<xsl:when test="$wartosc/@zabudowa='2'">Wielorodzinny</xsl:when>
<xsl:otherwise>
<xsl:value-of select="$wartosc/wnio:Nieruchomosc/@zabudowa"/>
</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
<xsl:text> </xsl:text>
<xsl:value-of select="$wartosc/wnio:Nieruchomosc/@zabudowa"/>
</xsl:template>
<xsl:template name="Podpisy_elektroniczne" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<h2>Podpisy elektroniczne</h2>
<table>
<tr>
<td>
<xsl:choose>
<xsl:when test="string-length(//wnio:Dokument/ds:Signature/ds:SignatureValue) &gt; 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::*[localname() = 'SigningTime']) &gt; 1">
<br/>
<xsl:text>Daty złożenia podpisu: </xsl:text>
<xsl:for-each select="//wnio:Dokument/ds:Signature/ds:Object/descendant::*[localname() = 'SigningTime']">
<xsl:value-of select="."/>
</xsl:for-each>
</xsl:when>
<xsl:when test="count(//wnio:Dokument/ds:Signature/ds:Object/descendant::*[localname() = 'SigningTime']) = 1">
<br/>
<xsl:text>Data złożenia podpisu: </xsl:text>
<xsl:for-each select="//wnio:Dokument/ds:Signature/ds:Object/descendant::*[localname() = 'SigningTime']">
<xsl:value-of select="."/>
</xsl:for-each>
</xsl:when>
<xsl:when test="0 &gt;=
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>
</td>
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</tr>
</table>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/90/2015
Rady Gminy Pruszcz Gdański
z dnia 29 października 2015 r.
SCHEMAT ELEKTRONICZNEGO WZORU DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYM

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/urzad/wzor/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/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:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
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:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
targetNamespace="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/urzad/wzor/"
elementFormDefault="qualified">
<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd"/>
<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"/>
<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd"/>
<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"/>
<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd"/>
<xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd"/>
<xs:complexType name="T_Dokument">
<xs:sequence>
<xs:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp"/>
<xs:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp"/>
<xs:element name="TrescDokumentu" type="T2_TrescDokumentu"/>
<xs:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="T7_Pelnomocnik">
<xs:simpleContent>
<xs:extension base="xs:string">
<xs:attribute name="wystepuje" type="xs:string" use="required"/>
</xs:extension>
</xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="T7_OsobaFizyczna">
<xs:sequence>
<xs:element ref="oso:Nazwisko"/>
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<xs:element ref="oso:Imie"/>
<xs:element ref="oso:ImieDrugie"/>
<xs:element ref="adr:Kontakt"/>
<xs:element name="Email" type="xs:string"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="T7_OsobaNiefizyczna">
<xs:sequence>
<xs:element ref="inst:NazwaInstytucji"/>
<xs:element ref="inst:NIP"/>
<xs:element ref="inst:REGON"/>
<xs:element ref="inst:KRS"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="T7_Kontakt">
<xs:simpleContent>
<xs:extension base="xs:string">
<xs:attribute name="rodzaj" type="xs:string" use="required"/>
</xs:extension>
</xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="T7_AdresKorespondencyjny">
<xs:sequence>
<xs:element ref="adr:Kraj" minOccurs="0"/>
<xs:element ref="adr:Wojewodztwo" minOccurs="0"/>
<xs:element ref="adr:Powiat" minOccurs="0"/>
<xs:element ref="adr:Gmina" minOccurs="0"/>
<xs:element ref="adr:Ulica" minOccurs="0"/>
<xs:element ref="adr:Budynek" minOccurs="0"/>
<xs:element ref="adr:Lokal" minOccurs="0"/>
<xs:element ref="adr:Miejscowosc" minOccurs="0"/>
<xs:element ref="adr:KodPocztowy" minOccurs="0"/>
<xs:element ref="adr:Poczta" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="wystepuje" type="xs:string" use="required"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="T7_Adres">
<xs:sequence>
<xs:element ref="adr:Ulica"/>
<xs:element ref="adr:Budynek"/>
<xs:element ref="adr:Lokal"/>
<xs:element ref="adr:Miejscowosc"/>
<xs:element ref="adr:KodPocztowy"/>
<xs:element ref="adr:Poczta"/>
<xs:element name="NumerEwidencyjny" type="xs:string"/>
<xs:element name="IloscLokali" type="xs:string"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="T6_Jednoosobowe">
<xs:attribute name="wystepuje" type="xs:byte" use="required"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="T6_Dwuosobowe">
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<xs:attribute name="wystepuje" type="xs:byte" use="required"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="T4_ZbieranieOdpadow">
<xs:attribute name="rodzaj" type="xs:string" use="required"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="T4_Wspolwlasciciel">
<xs:sequence>
<xs:element name="OsobaFizyczna" type="T10_OsobaFizyczna"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="OsobaNiefizyczna" type="T10_OsobaNiefizyczna"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="Adres" type="T10_Adres"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="T4_Podmiot">
<xs:sequence>
<xs:element name="OsobaFizyczna" type="T7_OsobaFizyczna"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="OsobaNiefizyczna" type="T7_OsobaNiefizyczna"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="Adres" type="T7_Adres"/>
<xs:element name="AdresKorespondencyjny"
type="T7_AdresKorespondencyjny"/>
<xs:element name="Pelnomocnik" type="T7_Pelnomocnik"/>
<xs:element name="Kontakt" type="T7_Kontakt" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="typPodmiotu" type="xs:string" use="required"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="T4_Oswiadczenie"/>
<xs:complexType name="T4_Numer">
<xs:simpleContent>
<xs:extension base="xs:string">
<xs:attribute name="rodzaj" type="xs:string" use="required"/>
</xs:extension>
</xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="T4_Naglowek">
<xs:sequence>
<xs:element name="KodFormularza" type="xs:string"/>
<xs:element name="NazwaFormularza" type="xs:string"/>
<xs:element name="ZalacznikFormularza"
type="T11_ZalacznikFormularza"/>
<xs:element name="Rok" type="xs:short"/>
<xs:element name="PelnaData" type="xs:date"/>
<xs:element name="PodstawaPrawna" type="xs:string"/>
<xs:element name="Skladajacy" type="T11_Skladajacy"/>
<xs:element name="TerminSkladania" type="xs:string"/>
<xs:element name="MiejsceSkladania" type="T11_MiejsceSkladania"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="T4_MetodaUstaleniaOplaty">
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<xs:attribute name="lokal" type="xs:byte" use="required"/>
<xs:attribute name="gospodarstwo" type="xs:byte" use="required"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="T4_LokalMieszkalny">
<xs:sequence>
<xs:element name="Stawka" type="xs:decimal"/>
<xs:element name="Powierzchnia" type="xs:string"/>
<xs:element name="OplataMiesieczna" type="xs:byte"/>
<xs:element name="OplataKwartalna" type="xs:byte"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="T4_Kompostownik">
<xs:attribute name="czy" type="xs:string" use="required"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="T4_GospodarstwoDomowe">
<xs:sequence>
<xs:element name="Jednoosobowe" type="T6_Jednoosobowe"/>
<xs:element name="IloscJednoosobowe" type="xs:string"/>
<xs:element name="StawkaJednoosobowe" type="xs:string"/>
<xs:element name="Dwuosobowe" type="T6_Dwuosobowe"/>
<xs:element name="IloscDwuosobowe" type="xs:string"/>
<xs:element name="StawkaDwuosobowe" type="xs:string"/>
<xs:element name="OplataMiesieczna" type="xs:byte"/>
<xs:element name="OplataKwartalna" type="xs:byte"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="T4_D"/>
<xs:complexType name="T3_Wartosc">
<xs:sequence>
<xs:element name="Numer" type="T4_Numer"/>
<xs:element name="Naglowek" type="T4_Naglowek"/>
<xs:element name="Wspolwlasciciel" type="T4_Wspolwlasciciel"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<xs:element name="ObowiazekZlozeniaInformacji" type="xs:string"/>
<xs:element name="Uzasadnienie" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="RodzajZmiany" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="DataNabycia" type="xs:date" minOccurs="0"/>
<xs:element name="DataZmiany" type="xs:date" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Podmiot" type="T4_Podmiot"/>
<xs:element name="ZbieranieOdpadow" type="T4_ZbieranieOdpadow"/>
<xs:element name="MetodaUstaleniaOplaty"
type="T4_MetodaUstaleniaOplaty"/>
<xs:element name="GospodarstwoDomowe"
type="T4_GospodarstwoDomowe" minOccurs="0"/>
<xs:element name="LokalMieszkalny" type="T4_LokalMieszkalny"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="D" type="T4_D"/>
<xs:element name="Kompostownik" type="T4_Kompostownik"/>
<xs:element ref="str:Zalaczniki"/>
<xs:element name="Oswiadczenie" type="T4_Oswiadczenie"/>
<xs:element name="Pouczenie" type="xs:string"/>
<xs:element ref="oso:Imie"/>
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<xs:element ref="oso:Nazwisko"/>
<xs:element name="DataWypelnienia" type="xs:date"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="T2_TrescDokumentu">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
<xs:sequence>
<xs:element name="Wartosc" type="T3_Wartosc"/>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="T11_ZalacznikFormularza"/>
<xs:complexType name="T11_Skladajacy">
<xs:simpleContent>
<xs:extension base="xs:string">
<xs:attribute name="typ" type="xs:byte" use="required"/>
</xs:extension>
</xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="T11_MiejsceSkladania"/>
<xs:complexType name="T10_OsobaFizyczna">
<xs:sequence>
<xs:element ref="oso:Nazwisko"/>
<xs:element ref="oso:Imie"/>
<xs:element ref="oso:ImieDrugie"/>
<xs:element ref="oso:PESEL"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="T10_OsobaNiefizyczna">
<xs:sequence>
<xs:element ref="inst:NazwaInstytucji"/>
<xs:element ref="inst:NIP"/>
<xs:element ref="inst:REGON"/>
<xs:element ref="inst:KRS"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="T10_Adres">
<xs:sequence>
<xs:element ref="adr:Kraj"/>
<xs:element ref="adr:Wojewodztwo"/>
<xs:element ref="adr:Powiat"/>
<xs:element ref="adr:Gmina"/>
<xs:element ref="adr:Ulica"/>
<xs:element
ref="adr:Budynek"/>
<xs:element ref="adr:Lokal"/>
<xs:element ref="adr:Miejscowosc"/>
<xs:element ref="adr:KodPocztowy"/>
<xs:element ref="adr:Poczta"/>
</xs:sequence>
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</xs:complexType>
<xs:element name="Dokument" type="T_Dokument"/>
</xs:schema>
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, ze zm.) Rada Gminy, uwzględniając konieczność
zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ułatwienia składania deklaracji, określi, w drodze uchwały stanowiącej akt
prawa miejscowego:
1) wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości, z uwzględnieniem art. 6m ust. 1a i 1b, obejmujący
objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi
podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego; uchwała zawiera także informację
o terminach i miejscu składania deklaracji;
2) warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
w szczególności:
a) ich format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między nimi zgodnie
z przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
b) sposób ich przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
c) rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone.
Uchwała w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze
Gminy Pruszcz Gdański została podjęta przez Radę Gminy Pruszcz Gdański w dniu
28 grudnia 2012 roku. W dniu 1 lutego 2015 roku weszła w życie ustawa z dnia 28 listopada
2014 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2015 roku poz. 87), w art. 11 tej ustawy zawarto informację, że
dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 4, art. 6l, art. 6n, art. 6r
ust. 3 i 4 ustawy zmienionej zachowują moc na okres na jaki zostały wydane jednak
nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Zważywszy na
powyższe należało przygotować nowy projekt uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości położonych na obszarze Gminy Pruszcz Gdański.
W związku z powyższym uznano, że podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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