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Układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w formacie xml 
 

 

 

 

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

 

<formularz tytul="DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI" plik="deklaracja_umrejowiec2.xml"> 

<opis> 

<b>Podstawa prawna:</b> Art. 6n, ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399).  

<br/><br/> 

<b>Składający:</b> 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 nieruchomościami na 

których zamieszkują mieszkańcy. Jeśli nieruchomość jest zabudowana 

budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, 

obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd 

nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 

1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.), 

lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany.  

<br/><br/> 

<b>Miejsce składania:</b> Urząd Miasta Rejowiec Fabryczny, ul. Lubelska 16, 

22-170 Rejowiec Fabryczny.  

<br/><br/> 

<b>Organ właściwy do złożenia deklaracji:</b> Burmistrz Miasta Rejowiec 

Fabryczny, ul. Lubelska 16, 22-170 Rejowiec Fabryczny. 

</opis>  

 <sekcja tytul="A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI"> 

 <wybor nazwa="okolicznosc" tytul="Okoliczności powodujące obowiązek 

złożenia deklaracji"> 

<opcja wartosc="1" wariant="tak">pierwsza deklaracja</opcja> 

<opcja wartosc="2" wariant="tak">zmiana danych zawartych w 

deklaracji</opcja> 

 </wybor> 

  

  <wariant nazwa="okolicznosc_2">  

   <pole nazwa="datad" tytul="(dzień – miesiąc – rok)" 

typ="data" domyslnie="."/> 

  </wariant> 

  

 </sekcja> 

  

 <sekcja tytul="B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ"> 

 <opis>* dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami 

fizycznymi<br/> 

 ** dotyczy właścicieli nieruchomości niebędących osobami 

fizycznymi<br/> 

 </opis> 

  

 <wybor nazwa="skladajacy" tytul="Składający"> 



<opcja wartosc="1" wariant="tak">osoba fizyczna</opcja> 

<opcja wartosc="2" wariant="tak">osoba prawna</opcja> 

<opcja wartosc="3" wariant="tak">jednostka organizacyjna nie posiadająca 

osobowości prawnej</opcja> 

 </wybor> 

  

     <wariant nazwa="skladajacy_1">  

   <pole nazwa="imienazwisko" tytul="Nazwisko i imię*" 

dlugosc="50"/> 

  </wariant> 

  <wariant nazwa="skladajacy_1">  

   <pole nazwa="pesel" tytul="PESEL*" dlugosc="11"/> 

  </wariant> 

   

  <wariant nazwa="skladajacy_2">  

   <pole nazwa="nazwa" tytul="Pełna nazwa**" dlugosc="50"/> 

  </wariant> 

  <wariant nazwa="skladajacy_2">  

   <pole nazwa="regon" tytul="Identyfikator REGON" 

dlugosc="10"/> 

  </wariant> 

  <wariant nazwa="skladajacy_2">  

   <pole nazwa="nip" tytul="Numer NIP" dlugosc="10"/> 

  </wariant> 

  <wariant nazwa="skladajacy_2">  

   <pole nazwa="pkd" tytul="Symbol PKD" dlugosc="20"/> 

  </wariant> 

   

  <wariant nazwa="skladajacy_3">  

   <pole nazwa="nazwa2" tytul="Pełna nazwa**" dlugosc="50"/> 

  </wariant> 

  <wariant nazwa="skladajacy_3">  

   <pole nazwa="regon2" tytul="Identyfikator REGON" 

dlugosc="10"/> 

  </wariant> 

  <wariant nazwa="skladajacy_3">  

   <pole nazwa="nip2" tytul="Numer NIP" dlugosc="10"/> 

  </wariant> 

  <wariant nazwa="skladajacy_3">  

   <pole nazwa="pkd2" tytul="Symbol PKD" dlugosc="20"/> 

  </wariant> 

 </sekcja> 

  

 <sekcja tytul="ADRES ZAMIESZKANIA*/ ADRES SIEDZIBY**"> 

 <pole nazwa="kraj" tytul="Kraj" dlugosc="25"/> 

 <pole nazwa="wojewodztwo" tytul="Województwo" dlugosc="25"/> 

 <pole nazwa="powiat" tytul="Powiat" dlugosc="25"/> 

 <pole nazwa="gmina" tytul="Gmina" dlugosc="25"/> 

 <pole nazwa="ulica" tytul="Ulica" dlugosc="25"/> 

 <pole nazwa="nrdomu" tytul="Numer domu" dlugosc="5"/> 

 <pole nazwa="nrlokalu" tytul="Numer lokalu" dlugosc="5"/> 

 <pole nazwa="miejscowosc2" tytul="Miejscowość" dlugosc="25"/> 

 <pole nazwa="kod" tytul="Kod pocztowy"/> 

 <pole nazwa="poczta" tytul="Poczta" dlugosc="25"/> 

  

 </sekcja> 

  

 <sekcja tytul="C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY 

KOMUNALNE"> 

 <pole nazwa="gmina2" tytul="Gmina" dlugosc="25"/> 

 <pole nazwa="ulica2" tytul="Ulica" dlugosc="25"/> 



 <pole nazwa="nrdomu2" tytul="Numer domu" dlugosc="5"/> 

 <pole nazwa="nrlokalu2" tytul="Numer lokalu" dlugosc="5"/> 

 <pole nazwa="miejscowosc3" tytul="Miejscowość" dlugosc="25"/> 

 <pole nazwa="kod2" tytul="Kod pocztowy"/> 

 <pole nazwa="poczta2" tytul="Poczta" dlugosc="25"/> 

  

 </sekcja> 

  

 <sekcja tytul="Dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkałych"> 

  

 <pole nazwa="liczba1" tytul="Oświadczam, że na terenie 

nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji zamieszkuje" 

dlugosc="10"/> 

  

 <wybor nazwa="oswiadczenie" tytul="Oświadczam, że na terenie 

nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji odpady będą 

gromadzone i odbierane 

w sposób selektywny"> 

<opcja wartosc="1" wariant="tak">TAK</opcja> 

<opcja wartosc="2" wariant="tak">NIE</opcja> 

 </wybor> 

 </sekcja> 

  

 <sekcja tytul="1. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi"> 

 </sekcja> 

  

 <sekcja tytul="1.1. Wyliczenie miesięcznej opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny"> 

 <opis> 

 <pole nazwa="liczba2" inline="tak" dlugosc="4"/> (liczba 

mieszkańców) x <b>10,50 zł</b>(stawka opłaty) = <pole nazwa="liczba4" 

inline="tak" dlugosc="4"/> zł (iloczyn liczby mieszkańców i stawki 

opłaty)<br/> 

   

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 

<pole nazwa="liczba5" inline="tak" dlugosc="4"/> zł <br/> 

(słownie: <pole nazwa="slownie" inline="tak" dlugosc="70"/>)<br/><br/> 

</opis> 

 

 

 </sekcja> 

  

 <sekcja tytul="1.2. Wyliczenie miesięcznej opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny przy 

liczbie mieszkańców"> 

 <opis> 

 <b>1) od pierwszego do czwartego mieszkańca zamieszkującego 

nieruchomość*:</b><br/> 

 <pole nazwa="liczba6" inline="tak" dlugosc="4"/> (liczba 

mieszkańców) x <b>7,50 zł</b>(stawka opłaty) = <pole nazwa="liczba7" 

inline="tak" dlugosc="4"/> zł (iloczyn liczby mieszkańców i stawki 

opłaty)<br/> 

  

 <b>2) od piątego i szóstego mieszkańca zamieszkującego 

nieruchomość*:</b><br/> 

 <pole nazwa="liczba8" inline="tak" dlugosc="4"/> (liczba 

mieszkańców) x <b>3,00 zł</b>(stawka opłaty) = <pole nazwa="liczba9" 

inline="tak" dlugosc="4"/> zł (iloczyn liczby mieszkańców i stawki 

opłaty)<br/> 

  



 <b>3) od siódmego i każdego następnego mieszkańca zamieszkującego 

nieruchomość*:</b><br/> 

 <pole nazwa="liczba10" inline="tak" dlugosc="4"/> (liczba 

mieszkańców) x <b>2,00 zł</b>(stawka opłaty) = <pole nazwa="liczba11" 

inline="tak" dlugosc="4"/> zł (iloczyn liczby mieszkańców i stawki 

opłaty)<br/> 

 

 Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

wynosi <b>(suma opłat 1+2+3)</b> <pole nazwa="liczba12" inline="tak" 

dlugosc="4"/><br/> 

  

 (słownie: <pole nazwa="slownie2" inline="tak" dlugosc="70"/>)<br/> 

  

 <b>* Uwaga: w zabudowie wielorodzinnej (blokowej) wysokość stawki 

liczona jest dla każdego lokalu mieszkalnego odrębnie.</b> 

 </opis> 

 </sekcja> 

  

 <sekcja tytul="D. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ"> 

  

  <pole nazwa="miejscowosc" tytul="Miejscowość" />  

  <pole nazwa="data" tytul="Data" typ="data" />  

 

 </sekcja> 

  

 <stopka> 

<opis> 

<b>Pouczenie:</b><br/> 

1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu 

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

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r., Nr 229, poz. 

1945 z późn. zm.).<br/> 

2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Miasta 

Rejowiec Fabryczny deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości 

pierwszego mieszkańca.<br/> 

3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest 

obowiązany złożyć do Burmistrza Miasta Rejowiec Fabryczny nową deklarację  

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

odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc,  

w którym nastąpiła zmiana.<br/> 

4. Miejsce zamieszkania osoby – oznacza to miejsce, w którym osoba 

zazwyczaj spędza czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych 

nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół 

i krewnych, interesami, leczeniem medycznym lub pielgrzymkami religijnymi 

(zgodnie z rozporządzeniem (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 763/2008 

z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie spisów powszechnych ludności  

i mieszkań).<br/> 

</opis> 

 </stopka> 

  

 <walidacja> 

  <wymagane> 

okolicznosc, skladajacy, oswiadczenie, miejscowosc, data_d, data_m, data_r, 

kraj, wojewodztwo, powiat, gmina, nrdomu, miejscowosc2, kod, poczta, 

gmina2, nrdomu2, miejscowosc3, kod2, poczta2, liczba1, liczba2, liczba4, 

liczba5, liczba6, liczba7, liczba8, liczba9, liczba10, liczba11, liczba12, 

slownie, slownie2 

  </wymagane> 

   



  <regularne pole="kod" wyrazenie="/^[0-9]{2}-?[0-9]{3}$/" 

blad="Nieprawidłowy kod pocztowy."/> 

  <regularne pole="kod2" wyrazenie="/^[0-9]{2}-?[0-9]{3}$/" 

blad="Nieprawidłowy kod pocztowy."/> 

  

 

 </walidacja> 

  

 <pdf plik="deklaracja_umrejowiec2.pdf"> 

   

  <wypelnij> 

   datad, imienazwisko, pesel, nazwa, regon, nip, pkd, nazwa2, regon2, 

nip2, pkd2, kraj, wojewodztwo, powiat, gmina, ulica, nrdomu, nrlokalu, 

miejscowosc2, kod, poczta, gmina2, ulica2, nrdomu2, nrlokalu2, 

miejscowosc3, kod2, poczta2, liczba1, liczba2, liczba4, liczba5, liczba6, 

liczba7, liczba8, liczba9, liczba10, liczba11, liczba12, slownie, slownie2 

  </wypelnij> 

   

<zlozone do="miejscowosc_data">[miejscowosc:z_duzej], [data]</zlozone> 

   

<zaznacz_krzyzykiem> 

okolicznosc, skladajacy, oswiadczenie 

</zaznacz_krzyzykiem> 

 

 

   

 

   

 </pdf> 

 

</formularz> 

 


